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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”
(J 15,16)
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Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską,
czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
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Drodzy Parafianie!

Pragniemy podjąć się ważnej, dla 
nas wszystkich, inicjatywy. 
Przed nami duże wyzwanie zwią-
zane z budową domu parafial-
nego pod nazwą „Dom Pokuty”. 
Jak wiemy, posiadamy stary bu-
dynek gospodarczy, który nieste-
ty ze względu na swoje lata, nie 
nadaje się do dalszego użytkowa-
nia. Na terenie parafii posiadamy 
pomieszczenie, w którym znaj-
duje się świetlica im. Jana Pawła 
II oraz Dom u Oblatów przezna-
czony dla seniorów. W tym sa-
mym miejscu odbywają się spot-
kania z różnymi grupami para-
fialnymi. Poza tym pomieszcze-
niem posiadamy jeszcze jedną 
salkę w górnej części kościoła u-
żytkowaną głównie przez mło-
dzież. Istnieje potrzeba nowych 
pomieszczeń, które będą służyły 
na potrzeby parafii i klasztoru. 
Jako przykład podam Pa-
rafialny Caritas, który co 
miesiąc wydaje towar dla 
osób potrzebujących, nie 
tylko z naszej parafii. Po-
moc dla 250 osób wymaga 
odpowiedniego miejsca 
zarówno dla tych, którzy 
wolontaryjnie pomagają 
przy wydawaniu żywnoś-
ci, jak i dla potrzebują-
cych. Brakuje pomiesz-
czeń, w których można by 
było realizować różne 
spotkania, które mają na 
celu rozwijanie życia du-
chowego oraz służyć jako 
element integracyjny pa-

rafii. Bale charytatywne czy 
spotkania związane z opłatkiem 
bożonarodzeniowym nieko-
niecznie muszą odbywać się 
w salach, które parafia musi wy-
najmować. Aby móc się rozwijać 
duchowo i realizować zadania 
związane z dziełami, które pro-
wadzone są przy parafii, klaszto-
rze i Stowarzyszeniu św. Euge-
niusza de Mazenoda, potrzebuje-
my nowych pomieszczeń. 
Budynek zaprojektowano jako 
parterowy, składający się 
z dwóch zróżnicowanych wyso-
kościowo elementów: sali z da-
chem stromym pokrytym da-
chówką oraz pozostałych funkcji 
przykrytych dachem płaskim. 
Wyrazem architektonicznym 
oraz zastosowanymi materiałami 
ma nawiązywać do istniejących 
obiektów na terenie parafii.
Funkcja budynku podzielona jest 
na dwie części:

pierwsza część 
• będzie znajdowało się w niej: 

biuro Caritasu z magazynem, 
sale spotkań, hol, magazyny 
gospodarcze, warsztaty, garaże 
oraz toalety;

druga część 
• sala z możliwością podziału na 

dwie części, tarasem i zaple-
czem – magazynami, kuchnią 
i salą spotkań.

Projekt jest tak pomyślany, że 
pierwsza część może samodziel-
nie istnieć bez drugiej części 
i być potrzebna na użytek parafii 
i klasztoru. Decyzja co do budo-
wy drugiej części będzie zależała 
przede wszystkim od spraw fi-
nansowych i realizacji pierwszej 
część projektu. 

CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU
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Przykłady powołań w Biblii

W Piśmie Świętym znajdziemy wiele 
przykładów powołań. Teraz jednak 
prezentujemy tylko kilka z nich:
Powołanie Abrahama „Pan rzekł do 
Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzin-
nej i z domu twego ojca do kraju, który 
ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie 
wielki naród, będę ci błogosławił 
i twoje imię rozsławię: staniesz się 
błogosławieństwem. Będę błogosła-
wił tym, którzy ciebie błogosławić bę-
dą, a tym, którzy tobie będą złorzeczy-
li, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie bę-
dą otrzymywały błogosławieństwo lu-
dy całej ziemi” (Rdz 12, 1-3).

Powołanie Mojżesza „Pan mówił:  
Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie (...) idź przeto teraz 
(...) i wyprowadź lud mój Izraela z E-
giptu”  (Wj 3 ,7a.10). 

Powołanie proroka Jeremiasza  
„Pan skierował do mnie następujące 
słowo: Zanim ukształtowałem cię w ło-
nie matki, znałem cię, nim przyszedłeś 
na świat, poświęciłem cię, prorokiem 
dla narodów ustanowiłem cię. I rzek-
łem: Ach, Panie Boże, przecież nie u-
miem mówić, bo jestem młodzieńcem! 
Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: 
Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, 
do kogokolwiek cię poślę, i będziesz 
mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lę-
kaj się ich, bo jestem z tobą, by cię 
chronić wyrocznia Pana. I wycią-
gnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust 
i rzekł mi: Oto kładę moje słowa 
w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj 
władzę nad narodami i nad królest-
wami, byś wyrywał i obalał, byś nisz-
czył i burzył, byś budował i sadził” (Jr 
1, 4-10).

Powołanie pierwszych Apostołów  
„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata je-
go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w je-
zioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię 
was rybakami ludzi. Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych 
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeu-
sza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w ło-
dzi swe sieci. Ich też powołał. A oni na-
tychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim” (Mt 4, 18-22).

O POWOŁANIU SŁÓW KILKA…

Wakacyjny numer „Oblackiego E-
cha” poświęcony jest powołaniu. 
Niby każdy z nas to słowo zna i uży-
wał w swoim życiu pewnie setki ra-
zy. Ale czy tak naprawdę wiesz, 
czym jest powołanie, jakie są jego 
rodzaje i jak dobrze je rozeznać? 
W tym artykule przybliżymy sedno 
powołania.
Czym jest powołanie?
Powołanie to zaproszenie od Boga, 
by służyć czemuś większemu niż 
my sami. Słowo to pochodzi od ła-
cińskiego „vocatio”, które oznacza 
wołanie, zapraszanie. Bóg, który 
stworzył człowieka woła go, żeby 
odpowiedział na Jego miłość, przy-
jął ją i żył według niej. To jest, mó-
wiąc w ogromnym uproszczeniu, 
powołanie do świętości. Wypełnia-
nie tego powołania prowadzi czło-
wieka do osiągnięcia życia wiecz-
nego. Nikt z nas nie jest dziełem 
przypadku i każdy został ukształto-
wany w wyjątkowy sposób. To od 
nas zależy, jak odpowiemy na ten 
ogromny dar od Boga. 

Pragnienie Boga jest wpisane w ser-
ce człowieka, ponieważ został on 
stworzony przez Boga i dla Boga. 
Bóg nie przestaje przyciągać czło-
wieka do siebie i tylko w Bogu czło-
wiek znajdzie prawdę i szczęście, 
których nieustannie szuka: Szcze-
gólny charakter godności ludzkiej 
polega na powołaniu człowieka do 
łączności z Bogiem. Człowiek jest 
zaproszony do rozmowy z Bogiem 

już od chwili narodzin: istnieje on 
bowiem tylko dlatego, że stworzony 
przez Boga z miłości jest zawsze 
z miłości zachowywany, i nie żyje 
w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli 
w sposób wolny nie uzna tej miłości 
i nie odda się Stworzycielowi.

(KKK 27)
Często, gdy słyszymy słowo powo-
łanie, od razu przychodzi nam na 
myśl ksiądz lub zakonnica. Mówi 
się również o np. nauczycielce czy 
lekarzu z powołania. Co to tak na-
prawdę znaczy? Że odpowiedzieli 
oni na wołanie Boga i poświęcili 
swoje życie dla kogoś innego. Od-
dali się całkowicie służbie innym, 
wykorzystując swoje zdolności. Ale 
nie tylko takie drogi Pan Bóg stawia 
przed nami.
Rodzaje powołań
W powołaniu nie chodzi tylko o dro-
gę kapłaństwa, czy zakonu. Tych 
dróg jest o wiele więcej. Każdy 
człowiek powołany jest do życia, do 
miłości i do szczęścia z Bogiem. 
Z tych trzech tworzą się wszystkie 
następne drogi. 
Istnieją jednak główne cztery drogi, 
do których można być powołanym. 
Są to:
• małżeństwo – „przymierze mał-
żeńskie, przez które mężczyzna 
i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę 
całego życia, skierowaną ze swej 
natury na dobro małżonków oraz do 

zrodzenia i wychowania potom-
stwa” (KKK 1601);
• kapłaństwo – odpowiedź na posła-
nie powierzone przez Chrystusa 
Apostołom, posługi apostolskiej 
przez głoszenie Słowa, celebrowa-
nie sakramentów i prowadzenie 
wspólnoty Kościoła. Obejmuje on 
trzy stopnie: episkopat (biskup), 
prezbiterat (ksiądz) i diakonat (dia-
kon);

Dlaczego dom parafialny ma nazywać się
DOMEM POKUTY?

WEZWANIE DO POKUTY I PRZEMIANY ŻYCIA
Do czego wzywa nas orędzie z Fatimy? Można je 
streścić w czterech słowach: „nawrócenie”, „róża-
niec”, „zawierzenie”, „pokuta”.
1. Pierwsze słowo to nawrócenie. Nie jest ono niczym 
nowym. Od wezwania do nawrócenia rozpoczął swoją 
działalność Jan Chrzciciel: „W owym czasie wystąpił 
Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 
3,1). To samo wezwanie podjął Pan Jezus: „Gdy Jan 
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!” (Mk 1,14-15). Do Galilejczyków powiedział 
też: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginie-
cie” (Łk 13,4).
Maryja podejmuje tylko i kontynuuje wołanie swojego 
Syna. Wzywa do nawrócenia i ostrzega ludzkość, by nie 
stawała po stronie szatana, który „ogonem zmiata trze-
cią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię” (por. 
Ap 12,4). Ona domaga się od ludzi, by „nie znieważali 
więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znie-
ważony”. Wzywa więc pastuszków i nas razem z nimi: 
„Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w in-
tencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt 
nie modli się za nie ani nie umartwia”.
2. Różaniec to drugie słowo. Różaniec znamy od wie-
ków, lecz jest w tym słowie pewne novum. Matka Boża 
apeluje, by tę modlitwę odmawiać codziennie. Wy-
mowne jest również i to, że nazywa siebie Matką Bożą 
Różańcową.
3. Trzecie słowo brzmi: zawierzenie. Od samego po-
czątku swego pontyfikatu papież Jan Paweł II myślał 
o tej prośbie. Pragnąc jak najwierniej spełnić żądania 
„Naszej Pani” z Fatimy postanowił – w trakcie Święte-
go Roku Odkupienia, w duchowej jedności z wszystki-
mi biskupami świata – na placu św. Piotra dnia 25 mar-
ca 1984 roku, zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi 
ludzi i narody.
«I dlatego, o Matko ludzi i ludów, która znasz wszystkie 
ich cierpienia i nadzieje, która czujesz po macierzyńsku 
wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością 
i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem 
– przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Prze-
najświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij mi-
łością Matki i Służebnicy Pańskiej nasz ludzki świat, 
który Tobie zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju 
o doczesny i wieczny los ludzi i narodów. Zawierzamy 
Ci i poświęcamy zwłaszcza tych ludzi i te narody, które 
tego zawierzenia i poświęcenia szczególnie potrzebują. 
[…]
Zawierzamy Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi 
i wszystkie narody, zawierzamy Ci także samo po-
święcenie świata, składając je w Twoim macierzyńskim 
Sercu. […]

Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszel-
ki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech 
w każdej postaci.
Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskoń-
czona moc zbawcza Odkupienia: moc miłosiernej Mi-
łości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni 
sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukaże 
się wszystkim światło Nadziei!».
Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty 
i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego 
żądała Matka Boża („Tak, zostało uczynione, jak pro-
siła Nasza Pani, 25 marca 1984”: list z 8 listopada 1989 
roku).
4. Czwartym słowem jest pokuta. Wezwanie do pokuty 
też nie jest żadną nowością. Mówił o niej już Jan 
Chrzciciel: „Nawracajcie się i czyńcie pokutę”.
Żadne umartwienie ani pokuta nie wydawały się Hia-
cyncie – poruszonej wizją piekła – zbyt wysoką ceną za 
zbawienie grzeszników. Słusznie mogła wołać za św. 
Pawłem: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 
swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” 
(Kol 1,24).
Dnia 10 grudnia 1925 roku Matka Boża – objawiając 
się siostrze Łucji – ukazała jej swoje Serce i powie-
działa: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cier-
niami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co chwi-
lę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj 
się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim Imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty 
pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają 
się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i 
będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Ta-
jemnic Różańca Świętego, a to wszystko, aby wynagro-
dzić mojemu Niepokalanemu Sercu”.
Wymownym komentarzem do tego mogą być słowa 
wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas na-
bożeństwa różańcowego w Fatimie: „Dopuszczamy się 
wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga i Jego łaski, 
gdy twierdzimy ponad wszystko, że grzechy są karane 
przez Jego sąd, nie uznając – jak ukazuje Ewangelia – 
że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie! Mu-
simy przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a przecież 
sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego 
miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie Boże nie za-
przecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na sie-
bie skutki naszego grzechu wraz z należną karą. On nie 
zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za nas na krzyżu. 
A zatem, w wierze, która jednoczy nas z Chrystuso-
wym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; 
odłóżmy na bok wszelkie formy lęku i strachu, po-
nieważ nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 
18).

Fragment kazania Abp Stanisława Gądeckiego,
Fatima jest orędziem nadziei!– 13.06.2017
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W Piśmie Świętym znajdziemy wiele 
przykładów powołań. Teraz jednak 
prezentujemy tylko kilka z nich:
Powołanie Abrahama „Pan rzekł do 
Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzin-
nej i z domu twego ojca do kraju, który 
ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie 
wielki naród, będę ci błogosławił 
i twoje imię rozsławię: staniesz się 
błogosławieństwem. Będę błogosła-
wił tym, którzy ciebie błogosławić bę-
dą, a tym, którzy tobie będą złorzeczy-
li, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie bę-
dą otrzymywały błogosławieństwo lu-
dy całej ziemi” (Rdz 12, 1-3).

Powołanie Mojżesza „Pan mówił:  
Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie (...) idź przeto teraz 
(...) i wyprowadź lud mój Izraela z E-
giptu”  (Wj 3 ,7a.10). 

Powołanie proroka Jeremiasza  
„Pan skierował do mnie następujące 
słowo: Zanim ukształtowałem cię w ło-
nie matki, znałem cię, nim przyszedłeś 
na świat, poświęciłem cię, prorokiem 
dla narodów ustanowiłem cię. I rzek-
łem: Ach, Panie Boże, przecież nie u-
miem mówić, bo jestem młodzieńcem! 
Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: 
Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, 
do kogokolwiek cię poślę, i będziesz 
mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lę-
kaj się ich, bo jestem z tobą, by cię 
chronić wyrocznia Pana. I wycią-
gnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust 
i rzekł mi: Oto kładę moje słowa 
w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj 
władzę nad narodami i nad królest-
wami, byś wyrywał i obalał, byś nisz-
czył i burzył, byś budował i sadził” (Jr 
1, 4-10).

Powołanie pierwszych Apostołów  
„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata je-
go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w je-
zioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię 
was rybakami ludzi. Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych 
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeu-
sza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w ło-
dzi swe sieci. Ich też powołał. A oni na-
tychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim” (Mt 4, 18-22).

O POWOŁANIU SŁÓW KILKA…

Wakacyjny numer „Oblackiego E-
cha” poświęcony jest powołaniu. 
Niby każdy z nas to słowo zna i uży-
wał w swoim życiu pewnie setki ra-
zy. Ale czy tak naprawdę wiesz, 
czym jest powołanie, jakie są jego 
rodzaje i jak dobrze je rozeznać? 
W tym artykule przybliżymy sedno 
powołania.
Czym jest powołanie?
Powołanie to zaproszenie od Boga, 
by służyć czemuś większemu niż 
my sami. Słowo to pochodzi od ła-
cińskiego „vocatio”, które oznacza 
wołanie, zapraszanie. Bóg, który 
stworzył człowieka woła go, żeby 
odpowiedział na Jego miłość, przy-
jął ją i żył według niej. To jest, mó-
wiąc w ogromnym uproszczeniu, 
powołanie do świętości. Wypełnia-
nie tego powołania prowadzi czło-
wieka do osiągnięcia życia wiecz-
nego. Nikt z nas nie jest dziełem 
przypadku i każdy został ukształto-
wany w wyjątkowy sposób. To od 
nas zależy, jak odpowiemy na ten 
ogromny dar od Boga. 

Pragnienie Boga jest wpisane w ser-
ce człowieka, ponieważ został on 
stworzony przez Boga i dla Boga. 
Bóg nie przestaje przyciągać czło-
wieka do siebie i tylko w Bogu czło-
wiek znajdzie prawdę i szczęście, 
których nieustannie szuka: Szcze-
gólny charakter godności ludzkiej 
polega na powołaniu człowieka do 
łączności z Bogiem. Człowiek jest 
zaproszony do rozmowy z Bogiem 

już od chwili narodzin: istnieje on 
bowiem tylko dlatego, że stworzony 
przez Boga z miłości jest zawsze 
z miłości zachowywany, i nie żyje 
w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli 
w sposób wolny nie uzna tej miłości 
i nie odda się Stworzycielowi.

(KKK 27)
Często, gdy słyszymy słowo powo-
łanie, od razu przychodzi nam na 
myśl ksiądz lub zakonnica. Mówi 
się również o np. nauczycielce czy 
lekarzu z powołania. Co to tak na-
prawdę znaczy? Że odpowiedzieli 
oni na wołanie Boga i poświęcili 
swoje życie dla kogoś innego. Od-
dali się całkowicie służbie innym, 
wykorzystując swoje zdolności. Ale 
nie tylko takie drogi Pan Bóg stawia 
przed nami.
Rodzaje powołań
W powołaniu nie chodzi tylko o dro-
gę kapłaństwa, czy zakonu. Tych 
dróg jest o wiele więcej. Każdy 
człowiek powołany jest do życia, do 
miłości i do szczęścia z Bogiem. 
Z tych trzech tworzą się wszystkie 
następne drogi. 
Istnieją jednak główne cztery drogi, 
do których można być powołanym. 
Są to:
• małżeństwo – „przymierze mał-
żeńskie, przez które mężczyzna 
i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę 
całego życia, skierowaną ze swej 
natury na dobro małżonków oraz do 

zrodzenia i wychowania potom-
stwa” (KKK 1601);
• kapłaństwo – odpowiedź na posła-
nie powierzone przez Chrystusa 
Apostołom, posługi apostolskiej 
przez głoszenie Słowa, celebrowa-
nie sakramentów i prowadzenie 
wspólnoty Kościoła. Obejmuje on 
trzy stopnie: episkopat (biskup), 
prezbiterat (ksiądz) i diakonat (dia-
kon);

Dlaczego dom parafialny ma nazywać się
DOMEM POKUTY?

WEZWANIE DO POKUTY I PRZEMIANY ŻYCIA
Do czego wzywa nas orędzie z Fatimy? Można je 
streścić w czterech słowach: „nawrócenie”, „róża-
niec”, „zawierzenie”, „pokuta”.
1. Pierwsze słowo to nawrócenie. Nie jest ono niczym 
nowym. Od wezwania do nawrócenia rozpoczął swoją 
działalność Jan Chrzciciel: „W owym czasie wystąpił 
Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 
3,1). To samo wezwanie podjął Pan Jezus: „Gdy Jan 
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!” (Mk 1,14-15). Do Galilejczyków powiedział 
też: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginie-
cie” (Łk 13,4).
Maryja podejmuje tylko i kontynuuje wołanie swojego 
Syna. Wzywa do nawrócenia i ostrzega ludzkość, by nie 
stawała po stronie szatana, który „ogonem zmiata trze-
cią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię” (por. 
Ap 12,4). Ona domaga się od ludzi, by „nie znieważali 
więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znie-
ważony”. Wzywa więc pastuszków i nas razem z nimi: 
„Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w in-
tencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt 
nie modli się za nie ani nie umartwia”.
2. Różaniec to drugie słowo. Różaniec znamy od wie-
ków, lecz jest w tym słowie pewne novum. Matka Boża 
apeluje, by tę modlitwę odmawiać codziennie. Wy-
mowne jest również i to, że nazywa siebie Matką Bożą 
Różańcową.
3. Trzecie słowo brzmi: zawierzenie. Od samego po-
czątku swego pontyfikatu papież Jan Paweł II myślał 
o tej prośbie. Pragnąc jak najwierniej spełnić żądania 
„Naszej Pani” z Fatimy postanowił – w trakcie Święte-
go Roku Odkupienia, w duchowej jedności z wszystki-
mi biskupami świata – na placu św. Piotra dnia 25 mar-
ca 1984 roku, zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi 
ludzi i narody.
«I dlatego, o Matko ludzi i ludów, która znasz wszystkie 
ich cierpienia i nadzieje, która czujesz po macierzyńsku 
wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością 
i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem 
– przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Prze-
najświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij mi-
łością Matki i Służebnicy Pańskiej nasz ludzki świat, 
który Tobie zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju 
o doczesny i wieczny los ludzi i narodów. Zawierzamy 
Ci i poświęcamy zwłaszcza tych ludzi i te narody, które 
tego zawierzenia i poświęcenia szczególnie potrzebują. 
[…]
Zawierzamy Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi 
i wszystkie narody, zawierzamy Ci także samo po-
święcenie świata, składając je w Twoim macierzyńskim 
Sercu. […]

Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszel-
ki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech 
w każdej postaci.
Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskoń-
czona moc zbawcza Odkupienia: moc miłosiernej Mi-
łości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni 
sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukaże 
się wszystkim światło Nadziei!».
Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty 
i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego 
żądała Matka Boża („Tak, zostało uczynione, jak pro-
siła Nasza Pani, 25 marca 1984”: list z 8 listopada 1989 
roku).
4. Czwartym słowem jest pokuta. Wezwanie do pokuty 
też nie jest żadną nowością. Mówił o niej już Jan 
Chrzciciel: „Nawracajcie się i czyńcie pokutę”.
Żadne umartwienie ani pokuta nie wydawały się Hia-
cyncie – poruszonej wizją piekła – zbyt wysoką ceną za 
zbawienie grzeszników. Słusznie mogła wołać za św. 
Pawłem: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 
swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” 
(Kol 1,24).
Dnia 10 grudnia 1925 roku Matka Boża – objawiając 
się siostrze Łucji – ukazała jej swoje Serce i powie-
działa: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cier-
niami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co chwi-
lę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj 
się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim Imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty 
pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają 
się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i 
będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Ta-
jemnic Różańca Świętego, a to wszystko, aby wynagro-
dzić mojemu Niepokalanemu Sercu”.
Wymownym komentarzem do tego mogą być słowa 
wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas na-
bożeństwa różańcowego w Fatimie: „Dopuszczamy się 
wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga i Jego łaski, 
gdy twierdzimy ponad wszystko, że grzechy są karane 
przez Jego sąd, nie uznając – jak ukazuje Ewangelia – 
że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie! Mu-
simy przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a przecież 
sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego 
miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie Boże nie za-
przecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na sie-
bie skutki naszego grzechu wraz z należną karą. On nie 
zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za nas na krzyżu. 
A zatem, w wierze, która jednoczy nas z Chrystuso-
wym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; 
odłóżmy na bok wszelkie formy lęku i strachu, po-
nieważ nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 
18).

Fragment kazania Abp Stanisława Gądeckiego,
Fatima jest orędziem nadziei!– 13.06.2017
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Myśli świętych o powołaniu

Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak 
rozpocząć życie pokuty: gdy byłem 
w grzechach, widok trędowatych wy-
dawał mi się bardzo przykry. I Pan sam 
wprowadził mnie między nich i okazy-
wałem im miłosierdzie. I kiedy odcho-
dziłem od nich, to, co wydawało mi się 
gorzkie, zmieniło mi się w słodycz du-
szy i ciała; i potem nie czekając długo, 
porzuciłem świat. Św. Franciszek 
z Asyżu

Co to jest powołanie? Jest darem Bo-
żym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli jest 
darem Bożym to powinniśmy się 
troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. 
Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli 
Bóg chce, kiedy Bóg zechce, jak Bóg 
zechce. Św. Joanna Beretta Molla

Każde powołanie jest powołaniem do 
macierzyństwa, fizycznego, duchowe-
go, moralnego. Bóg złożył w nas in-
stynkt życia. Kapłan jest ojcem, sios-
try zakonne są matkami, matkami 
dusz. Biada tym młodym ludziom, 
którzy nie przyjmują powołania do ro-
dzicielstwa. Każdy musi przygotować 
się do własnego powołania: przygoto-
wać się, aby być dawcą życia przez po-
święcenie, jakiego wymaga formacja 
intelektualna; wiedzieć, czym jest 
małżeństwo „sacramentum magnum”; 
poznać inne drogi; kształtować i poz-
nawać własny charakter. Św. Joanna 
Beretta Molla

Wszystkie drogi Pana są piękne, byle 
tylko prowadziły do takiego celu: zba-
wić naszą duszę i doprowadzić wiele 
innych dusz do nieba, aby oddać chwa-
łę Bogu. Św. Joanna Beretta Molla

Kiedy syn porzuca swoich rodziców, 
bo jest posłuszny powołaniu, Jezus 
Chrystus zajmuje jego miejsce w ro-
dzinie. Św. Jan Bosko

Jeżeli Bóg wymaga od nas służby, to 
robi to dla tego, że będąc dobry i miło-
sierny, pragnie udzielać swoich dobro-
dziejstw tym, którzy trwają w Jego 
służbie. Chwałą człowieka jest trwa-
nie w Bożej służbie. Św. Ireneusz

Podobnie jak szlachetne kamienie 
wrzucone do miodu nabierają więk-
szego blasku jaśnieją zgodnie ze swoją 
barwą, tak też powołanie każdego 
człowieka doskonali się i staje się po-
żyteczniejsze, gdy łączy się z nim 

Bóg, np. przez czytania liturgiczne z 
dnia,
• znaleźć jakiegoś księdza – kie-
rownika duchowego, z którym moż-
na, co jakiś czas porozmawiać o tym 
i zapytać go o zdanie – jak on widzi 
Twoją sytuację.
• pojechać na rekolekcje np. igna-
cjańskie, lectio divina, czy powoła-
niowe.
Warto pamiętać, że każde auten-
tyczne powołanie jest dla miłości, 
która jest bezinteresowna, czysta 
i wymagająca – nie dla egoizmu, 
własnej wygody, przyjemności, itd. 
Pan Bóg zaprasza do ofiarowana 
swego życia. Odczuwanie obawy, 
czy na pewno poradzimy sobie z da-
nym nam przez Boga powołaniem, 
jest jak najbardziej słuszne. Widać 
to na przykładach z Pisma Święte-
go: Mojżesz („mówienie sprawia mi 
trudność”), Izajasz („jestem mężem 
o nieczystych wargach”), Jeremiasz 

(„jestem za młody”), Maryja („jak-
że się to stanie?”), Piotr („jestem 
człowiek grzeszny”). Byłoby dziw-
ne, gdyby ktoś ze zbytnią pewnością 
siebie mówił o wyborze drogi po-
wołania. To Bóg, który powołuje, 
sam uzdalnia człowieka do wypeł-
nienia tego powołania. Bóg powo-
łuje także mając wzgląd na czyjeś 
predyspozycje i zdolności. Bazuje 
nawet na wykonywanym zawodzie 
– widać to np. gdy Jezus powołuje 
Piotra, który jest rybakiem, mówiąc 
„odtąd ludzi będziesz łowił”.
Podsumowując, nie bójmy się ro-
zeznawać swoje powołanie. Bóg 
stworzył nas byśmy szli drogą wy-
braną przez Niego, która zapewni 
nam życie wieczne. On wie, co jest 
dla nas dobre, a naszym zadaniem 
jest odpowiedzieć na Jego wezwa-
nie i kroczyć drogą, którą dla nas 
przygotował.

oprac. Aleksandra Przygoda

Biorę ciebie za żonę... męża...
i ślubuję ci...

Mąż: Kiedyś, zastanawiając się nad 
liczbą rozwodów, byłem pewny, że 
do małżeństwa nie każdego Pan 
Bóg powołuje. Tym bardziej, gdy u-
słyszałem od znajomej mi osoby, że 
nie żeniłby się, gdyby wiedział, co 
to znaczy mieć żonę. Dziś wiem, że 
każdy człowiek powołany jest do 
małżeństwa z racji natury, różnicy 
płci – bycia kobietą lub mężczyzną. 
Choć są tacy, którzy dla wyższych 
wartości (Królestwo Boże) wybie-
rają kapłaństwo, zakon. Ale pociąga 
ich do tego Pan Bóg.
Żona: Tak, Bóg wymyślił małżeń-
stwo, bo chce z człowiekiem bliskich 
relacji i tego nas uczy. Pismo Święte 
zaczyna się perypetiami Adama i E-
wy, w samym środku Biblii jest pięk-
na poezja Pieśni nad Pieśniami, 
a kończy się zaślubinami Baranka 

i Oblubienicy w Apokalipsie.
Mąż: W naszym małżeństwie, gdy 
opadły wszystkie „ochy i achy” do-
chodziło do mnie, że to, co piękne 
i prawdziwe musi przejść przez o-
gień trudności i zmagań, jakiegoś 
cierpienia. Moje ego troszkę się 
przed tym buntowało i obarczałem 
winą za wszelkie nieprzyjemności 
małżonkę: „Zobacz, Panie Boże, ja-
ka ona jest trudna, jak często nie ma 
racji. Musisz ją zmienić, bo przecież 
małżeństwo to szczęście i radość”. 
Nie wiedziałem, że na takich mod-
litwach wyrozumiały i cierpliwy 
Bóg przemieniał moje oczy, bym 
dostrzegał to, co we mnie jest ba-
lastem w związku. Dziś nie tylko 
codziennie wspólnie modlimy się, 
ale zapraszamy Jezusa do naszego 
życia faktycznie jako Pana. Nie jest 
on korzystnym dodatkiem do na-
szego życia, ale koniecznym Bu-
downiczym, Przewodnikiem, Przy-
jacielem.
Żona: Kiedy mieliśmy kryzys poje-
chaliśmy na rekolekcje-warsztaty, 
które prowadził prof. Krystian Wo-
jaczek. Tam zrozumiałam, że prze-
baczenie jest konieczne, by małżeń-
stwo przetrwało, było żywe, a wiara 

pobożność. Św. Franciszek Salezy

Jeśli owce są dobre, dobrzy są także 
i pasterze, ponieważ dobrzy pasterze 
wywodzą się z dobrych owiec. Św. 
Augustyn

Nie brak narodów, które mizernie upa-
dają bardziej z głodu pokarmu nie-
biańskiego niż z braku pokarmu ziem-
skiego. Któż zgotuje im niebiańską 
ucztę życia i prawdy? Bł. Jan XXIII

Jezus wyszedł na górę i przywołał do 
siebie tych, których sam chciał; i ci do 
Niego przyszli. Oto tajemnica mojego 
powołania, całego mojego życia, a na-
de wszystko tajemnica upodobania, ja-
kie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzy-
wa tych, którzy są tego godni, lecz 
tych, których sam chce, lub, jak mówi 
święty Paweł: Bóg lituje się nad tym, 
nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje 
temu, nad kim chce się zmiłować. Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus

Rodziny chrześcijańskie niech rozwa-
żą, jak wspaniałe spełniają zadanie, 
dając Kościołowi kapłanów. Niechaj 
radosnym nad wyraz i wdzięcznym 
sercem ofiarują swe dzieci Bogu na 
służbę. Bł. Jan XXIII

Ilekroć Opatrzność Boża wybiera ko-
goś do jakiegoś specjalnego zadania 
lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, 
daje wszelkie charyzmaty, które tak 
wybranej osobie są potrzebne do speł-
nienia jej zadania i powiększają jej 
piękno duchowe. Św. Bernardyn

Pan Jezus, który zewnątrz powołuje 
słowem, wewnątrz niewidzialnym 
natchnieniem pociąga do pójścia za 
sobą. Św. Beda Czcigodny

Miłość ukazała mi się jako istota mo-
jego powołania. Moim powołaniem 
jest miłość. Znalazłam swe własne 
miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, 
mojej Matki, ja będę miłością. Św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus

Miłość zwiera w sobie wszystkie po-
wołania. Św. Teresa od Dzieciątka Je-
zus

Miejsce każdego z nas zależy wyłącz-
nie od naszego powołania. Powołania 
nie znajduje się po prostu po zastano-
wieniu i przeanalizowaniu różnych 
dróg. Powołanie jest odpowiedzią o-
trzymaną w modlitwie. Św. Edyta 
Stein

• życie konsekrowane – czyli na-
śladowanie formy życia Jezusa 
Chrystusa na ziemi. W zakonach 
dzieje się to przez ślubowanie 3 rad 
ewangelicznych: czystości, ubós-
twa i posłuszeństwa, przez oddzie-
lenie od świata i życie we wspól-
nocie zakonnej. Na drodze życia 
konsekrowanego można być bratem 

zakonnym, można również przyjąć 
święcenia kapłańskie. Są zgroma-
dzenia zakonne apostolskie, bardzo 
aktywne i są zgromadzenia kontem-
placyjne. Istnieje ogromne bogac-
two form życia konsekrowanego: 
poza zgromadzeniami zakonnymi 
są także indywidualne formy (dzie-
wice i wdowy/wdowcy konsekro-
wani, pustelnicy), instytuty świec-
kie oraz stowarzyszenia życia apos-
tolskiego.
• życie w pojedynkę  –  często koja-
rzone z byciem samotnym (nic bar-
dziej mylnego), jeśli towarzyszy mu 
jakaś forma służby Bogu i ludziom. 
Przeżywane w sposób dojrzały po-
winno być to powołanie zawsze wy-
brane w sposób świadomy i wolny 
oraz nie powinno być motywowane 
egoistycznie, np. wygodą życia. Jest 
drogą życia w czystości. Zdarza się, 
że taką drogę życia wybierają osoby 
chcące się bardziej poświęcić ja-
kiejś formie służby (dotyczy to np. 
misji, wolontariatu, medycyny, ja-

kichś badań naukowych, itp.)
Jak właściwie rozeznać swoje po-
wołanie?
Warto zaznaczyć, iż Bóg zwraca się 
do człowieka w sposób bezpośred-
ni, jednorazowy i nieodwołalny. On 
wie, zanim jeszcze pojawimy się na 
świecie, do jakiej drogi nas posyła. 
Wybrałem cię sobie, zanim cię 

utworzyłem w łonie matki, zanim się 
urodziłeś. (…) (Jer 1,5) Nam nie 
zawsze łatwo jest rozeznać swoją 
własną drogę. Czasami możemy się 
z nią nie zgadzać. Patrząc chociażby 
na biblijnego proroka Jonasza, wi-
dać, że są takie przypadki. Nie 
chciał on być posłuszny nakazowi 
Boga i nie chciał iść do Niniwy, aby 
nawrócić jej mieszkańców. Powoła-
nie jest darem Boga, ale również 
wyzwaniem, którego musimy się 
podjąć. Jak więc odszukać dla siebie 
najlepszą drogę? Ponieważ powo-
łanie, jak sama nazwa mówi, jest 
związane z głosem Boga, najlepszą 
postawą pomagającą je odkryć jest 
słuchanie. Tylko ten pozna swe po-
wołanie, kto słucha. 
Jeśli ma się trudność z rozeznaniem 
swego powołania, warto:
• odmawiać osobistą modlitwę w in-
tencji swego powołania i odczytania 
woli Bożej,
• wsłuchiwać się w Słowo Boże 
i w odpowiedź jaką daje Ci tą drogą 
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Myśli świętych o powołaniu

Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak 
rozpocząć życie pokuty: gdy byłem 
w grzechach, widok trędowatych wy-
dawał mi się bardzo przykry. I Pan sam 
wprowadził mnie między nich i okazy-
wałem im miłosierdzie. I kiedy odcho-
dziłem od nich, to, co wydawało mi się 
gorzkie, zmieniło mi się w słodycz du-
szy i ciała; i potem nie czekając długo, 
porzuciłem świat. Św. Franciszek 
z Asyżu

Co to jest powołanie? Jest darem Bo-
żym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli jest 
darem Bożym to powinniśmy się 
troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. 
Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli 
Bóg chce, kiedy Bóg zechce, jak Bóg 
zechce. Św. Joanna Beretta Molla

Każde powołanie jest powołaniem do 
macierzyństwa, fizycznego, duchowe-
go, moralnego. Bóg złożył w nas in-
stynkt życia. Kapłan jest ojcem, sios-
try zakonne są matkami, matkami 
dusz. Biada tym młodym ludziom, 
którzy nie przyjmują powołania do ro-
dzicielstwa. Każdy musi przygotować 
się do własnego powołania: przygoto-
wać się, aby być dawcą życia przez po-
święcenie, jakiego wymaga formacja 
intelektualna; wiedzieć, czym jest 
małżeństwo „sacramentum magnum”; 
poznać inne drogi; kształtować i poz-
nawać własny charakter. Św. Joanna 
Beretta Molla

Wszystkie drogi Pana są piękne, byle 
tylko prowadziły do takiego celu: zba-
wić naszą duszę i doprowadzić wiele 
innych dusz do nieba, aby oddać chwa-
łę Bogu. Św. Joanna Beretta Molla

Kiedy syn porzuca swoich rodziców, 
bo jest posłuszny powołaniu, Jezus 
Chrystus zajmuje jego miejsce w ro-
dzinie. Św. Jan Bosko

Jeżeli Bóg wymaga od nas służby, to 
robi to dla tego, że będąc dobry i miło-
sierny, pragnie udzielać swoich dobro-
dziejstw tym, którzy trwają w Jego 
służbie. Chwałą człowieka jest trwa-
nie w Bożej służbie. Św. Ireneusz

Podobnie jak szlachetne kamienie 
wrzucone do miodu nabierają więk-
szego blasku jaśnieją zgodnie ze swoją 
barwą, tak też powołanie każdego 
człowieka doskonali się i staje się po-
żyteczniejsze, gdy łączy się z nim 

Bóg, np. przez czytania liturgiczne z 
dnia,
• znaleźć jakiegoś księdza – kie-
rownika duchowego, z którym moż-
na, co jakiś czas porozmawiać o tym 
i zapytać go o zdanie – jak on widzi 
Twoją sytuację.
• pojechać na rekolekcje np. igna-
cjańskie, lectio divina, czy powoła-
niowe.
Warto pamiętać, że każde auten-
tyczne powołanie jest dla miłości, 
która jest bezinteresowna, czysta 
i wymagająca – nie dla egoizmu, 
własnej wygody, przyjemności, itd. 
Pan Bóg zaprasza do ofiarowana 
swego życia. Odczuwanie obawy, 
czy na pewno poradzimy sobie z da-
nym nam przez Boga powołaniem, 
jest jak najbardziej słuszne. Widać 
to na przykładach z Pisma Święte-
go: Mojżesz („mówienie sprawia mi 
trudność”), Izajasz („jestem mężem 
o nieczystych wargach”), Jeremiasz 

(„jestem za młody”), Maryja („jak-
że się to stanie?”), Piotr („jestem 
człowiek grzeszny”). Byłoby dziw-
ne, gdyby ktoś ze zbytnią pewnością 
siebie mówił o wyborze drogi po-
wołania. To Bóg, który powołuje, 
sam uzdalnia człowieka do wypeł-
nienia tego powołania. Bóg powo-
łuje także mając wzgląd na czyjeś 
predyspozycje i zdolności. Bazuje 
nawet na wykonywanym zawodzie 
– widać to np. gdy Jezus powołuje 
Piotra, który jest rybakiem, mówiąc 
„odtąd ludzi będziesz łowił”.
Podsumowując, nie bójmy się ro-
zeznawać swoje powołanie. Bóg 
stworzył nas byśmy szli drogą wy-
braną przez Niego, która zapewni 
nam życie wieczne. On wie, co jest 
dla nas dobre, a naszym zadaniem 
jest odpowiedzieć na Jego wezwa-
nie i kroczyć drogą, którą dla nas 
przygotował.

oprac. Aleksandra Przygoda

Biorę ciebie za żonę... męża...
i ślubuję ci...

Mąż: Kiedyś, zastanawiając się nad 
liczbą rozwodów, byłem pewny, że 
do małżeństwa nie każdego Pan 
Bóg powołuje. Tym bardziej, gdy u-
słyszałem od znajomej mi osoby, że 
nie żeniłby się, gdyby wiedział, co 
to znaczy mieć żonę. Dziś wiem, że 
każdy człowiek powołany jest do 
małżeństwa z racji natury, różnicy 
płci – bycia kobietą lub mężczyzną. 
Choć są tacy, którzy dla wyższych 
wartości (Królestwo Boże) wybie-
rają kapłaństwo, zakon. Ale pociąga 
ich do tego Pan Bóg.
Żona: Tak, Bóg wymyślił małżeń-
stwo, bo chce z człowiekiem bliskich 
relacji i tego nas uczy. Pismo Święte 
zaczyna się perypetiami Adama i E-
wy, w samym środku Biblii jest pięk-
na poezja Pieśni nad Pieśniami, 
a kończy się zaślubinami Baranka 

i Oblubienicy w Apokalipsie.
Mąż: W naszym małżeństwie, gdy 
opadły wszystkie „ochy i achy” do-
chodziło do mnie, że to, co piękne 
i prawdziwe musi przejść przez o-
gień trudności i zmagań, jakiegoś 
cierpienia. Moje ego troszkę się 
przed tym buntowało i obarczałem 
winą za wszelkie nieprzyjemności 
małżonkę: „Zobacz, Panie Boże, ja-
ka ona jest trudna, jak często nie ma 
racji. Musisz ją zmienić, bo przecież 
małżeństwo to szczęście i radość”. 
Nie wiedziałem, że na takich mod-
litwach wyrozumiały i cierpliwy 
Bóg przemieniał moje oczy, bym 
dostrzegał to, co we mnie jest ba-
lastem w związku. Dziś nie tylko 
codziennie wspólnie modlimy się, 
ale zapraszamy Jezusa do naszego 
życia faktycznie jako Pana. Nie jest 
on korzystnym dodatkiem do na-
szego życia, ale koniecznym Bu-
downiczym, Przewodnikiem, Przy-
jacielem.
Żona: Kiedy mieliśmy kryzys poje-
chaliśmy na rekolekcje-warsztaty, 
które prowadził prof. Krystian Wo-
jaczek. Tam zrozumiałam, że prze-
baczenie jest konieczne, by małżeń-
stwo przetrwało, było żywe, a wiara 

pobożność. Św. Franciszek Salezy

Jeśli owce są dobre, dobrzy są także 
i pasterze, ponieważ dobrzy pasterze 
wywodzą się z dobrych owiec. Św. 
Augustyn

Nie brak narodów, które mizernie upa-
dają bardziej z głodu pokarmu nie-
biańskiego niż z braku pokarmu ziem-
skiego. Któż zgotuje im niebiańską 
ucztę życia i prawdy? Bł. Jan XXIII

Jezus wyszedł na górę i przywołał do 
siebie tych, których sam chciał; i ci do 
Niego przyszli. Oto tajemnica mojego 
powołania, całego mojego życia, a na-
de wszystko tajemnica upodobania, ja-
kie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzy-
wa tych, którzy są tego godni, lecz 
tych, których sam chce, lub, jak mówi 
święty Paweł: Bóg lituje się nad tym, 
nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje 
temu, nad kim chce się zmiłować. Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus

Rodziny chrześcijańskie niech rozwa-
żą, jak wspaniałe spełniają zadanie, 
dając Kościołowi kapłanów. Niechaj 
radosnym nad wyraz i wdzięcznym 
sercem ofiarują swe dzieci Bogu na 
służbę. Bł. Jan XXIII

Ilekroć Opatrzność Boża wybiera ko-
goś do jakiegoś specjalnego zadania 
lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, 
daje wszelkie charyzmaty, które tak 
wybranej osobie są potrzebne do speł-
nienia jej zadania i powiększają jej 
piękno duchowe. Św. Bernardyn

Pan Jezus, który zewnątrz powołuje 
słowem, wewnątrz niewidzialnym 
natchnieniem pociąga do pójścia za 
sobą. Św. Beda Czcigodny

Miłość ukazała mi się jako istota mo-
jego powołania. Moim powołaniem 
jest miłość. Znalazłam swe własne 
miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, 
mojej Matki, ja będę miłością. Św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus

Miłość zwiera w sobie wszystkie po-
wołania. Św. Teresa od Dzieciątka Je-
zus

Miejsce każdego z nas zależy wyłącz-
nie od naszego powołania. Powołania 
nie znajduje się po prostu po zastano-
wieniu i przeanalizowaniu różnych 
dróg. Powołanie jest odpowiedzią o-
trzymaną w modlitwie. Św. Edyta 
Stein

• życie konsekrowane – czyli na-
śladowanie formy życia Jezusa 
Chrystusa na ziemi. W zakonach 
dzieje się to przez ślubowanie 3 rad 
ewangelicznych: czystości, ubós-
twa i posłuszeństwa, przez oddzie-
lenie od świata i życie we wspól-
nocie zakonnej. Na drodze życia 
konsekrowanego można być bratem 

zakonnym, można również przyjąć 
święcenia kapłańskie. Są zgroma-
dzenia zakonne apostolskie, bardzo 
aktywne i są zgromadzenia kontem-
placyjne. Istnieje ogromne bogac-
two form życia konsekrowanego: 
poza zgromadzeniami zakonnymi 
są także indywidualne formy (dzie-
wice i wdowy/wdowcy konsekro-
wani, pustelnicy), instytuty świec-
kie oraz stowarzyszenia życia apos-
tolskiego.
• życie w pojedynkę  –  często koja-
rzone z byciem samotnym (nic bar-
dziej mylnego), jeśli towarzyszy mu 
jakaś forma służby Bogu i ludziom. 
Przeżywane w sposób dojrzały po-
winno być to powołanie zawsze wy-
brane w sposób świadomy i wolny 
oraz nie powinno być motywowane 
egoistycznie, np. wygodą życia. Jest 
drogą życia w czystości. Zdarza się, 
że taką drogę życia wybierają osoby 
chcące się bardziej poświęcić ja-
kiejś formie służby (dotyczy to np. 
misji, wolontariatu, medycyny, ja-

kichś badań naukowych, itp.)
Jak właściwie rozeznać swoje po-
wołanie?
Warto zaznaczyć, iż Bóg zwraca się 
do człowieka w sposób bezpośred-
ni, jednorazowy i nieodwołalny. On 
wie, zanim jeszcze pojawimy się na 
świecie, do jakiej drogi nas posyła. 
Wybrałem cię sobie, zanim cię 

utworzyłem w łonie matki, zanim się 
urodziłeś. (…) (Jer 1,5) Nam nie 
zawsze łatwo jest rozeznać swoją 
własną drogę. Czasami możemy się 
z nią nie zgadzać. Patrząc chociażby 
na biblijnego proroka Jonasza, wi-
dać, że są takie przypadki. Nie 
chciał on być posłuszny nakazowi 
Boga i nie chciał iść do Niniwy, aby 
nawrócić jej mieszkańców. Powoła-
nie jest darem Boga, ale również 
wyzwaniem, którego musimy się 
podjąć. Jak więc odszukać dla siebie 
najlepszą drogę? Ponieważ powo-
łanie, jak sama nazwa mówi, jest 
związane z głosem Boga, najlepszą 
postawą pomagającą je odkryć jest 
słuchanie. Tylko ten pozna swe po-
wołanie, kto słucha. 
Jeśli ma się trudność z rozeznaniem 
swego powołania, warto:
• odmawiać osobistą modlitwę w in-
tencji swego powołania i odczytania 
woli Bożej,
• wsłuchiwać się w Słowo Boże 
i w odpowiedź jaką daje Ci tą drogą 
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Modlitwa na rok powołań oblackich
Boże, Ojcze Święty, przychodzimy do Ciebie, ponieważ Jezus wskazał, aby 
prosić, byś posłał robotników na Twoje żniwo. Tak umiłowałeś świat, że po-
słałeś swojego Syna, abyśmy mieli życie w obfitości. On także posłał A-
postołów oraz świętego Pawła, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Z pokolenia na pokolenie ciągle posyłałeś robotników na cały świat po to, 
aby wszyscy mogli Ciebie poznać. Wybrałeś świętego Eugeniusza i spra-
wiłeś, że wokół niego zrodziła się misjonarska rodzina, która gorliwie na 
całym świecie naucza, kim jest Chrystus i dała początek nowym wspólno-
tom chrześcijańskim.
Świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje poznania Twojej miłosiernej 
miłości. Potrzebuje tych, którzy mężczyznom i kobietom naszych czasów 
pomogą stać się najpierw ludźmi, następnie chrześcijanami, a w końcu 
świętymi. Dlatego prosimy, abyś nam posłał wielu szlachetnych młodych 
ludzi, zakochanych w Jezusie, gotowych całe życie oddać Tobie, być blisko 
ubogich i najbardziej opuszczonych, któ-
rym będą głosić Ewangelię. Niech płonie 
w nich ten sam ogień, który rozpaliłeś 
w świętym Eugeniuszu. Niech przyłączą 
się do jego rodziny i wraz ze wszystkimi ob-
latami kontynuują dzieło odkupienia. Jezus 
powiedział nam, że udzielisz nam wszyst-
kiego, o co będziemy prosić w Jego imię. 
Dlatego z wiarą kierujemy do Ciebie tę 
modlitwę, pewni, że nas wysłuchasz. 
Maryjo Niepokalana, która jako pierwsza 
dałaś światu Jezusa, módl się wraz z nami. 
Amen.

Forma skrócona: 
Boże, Ojcze Święty, przychodzimy do Cie-
bie, ponieważ Jezus wskazał, aby prosić, 
byś posłał robotników na Twoje żniwo. Dlatego prosimy, abyś nam posłał 
wielu szlachetnych młodych ludzi, zakochanych w Jezusie, gotowych całe 
życie oddać Tobie, być blisko ubogich i najbardziej opuszczonych, którym 
będą głosić Ewangelię. Niech płonie w nich ten sam ogień, który rozpaliłeś 
w świętym Eugeniuszu. Niech przyłączą się do jego rodziny i wraz ze 
wszystkimi oblatami kontynuują dzieło odkupienia. Maryjo Niepokalana, 
która jako pierwsza dałaś światu Jezusa, módl się wraz z nami. Amen.
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ładna: śpiewają ją na całym świecie, 
w różnych językach. Słyszałem. Jan 
Paweł II

Kiedy Bóg powołuje, daje także niez-
będną moc i łaskę, abyśmy mogli od-
powiedzieć na powołanie. Jan Paweł 
II

Każda osoba poświęcona Bogu, 
w sprawie służby kapłańskiej czy ży-
ciu zakonnemu, jak zresztą każdy wie-
rzący, musi zawsze uważać modlitwę 
za niezastąpione i istotne dzieło włas-
nego powołania. Jan Paweł II

Decyzja o pójściu śladami Jezusa nie 
oznacza, że natychmiast trzeba coś ro-
bić albo coś mówić, ale przede wszyst-
kim kochać Go, być z Nim, przyjąć Go 
bez zastrzeżeń we własnym życiu. Jan 
Paweł II

Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, 
który zaznałeś miłosierdzia. Rozpocz-
nij na nowo od Chrystusa ty, który 
przebaczyłeś i otrzymałeś przebacze-
nie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa 
ty, który znasz ból i cierpienie. Roz-
pocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
doznajesz pokusy obojętności. Jan 
Paweł II

Wszyscy mężczyźni i wszystkie ko-
biety znajdują czyste źródło swojego 
powołania w wierze w Zmartwych-
wstałego i w niewyczerpanych darach 
Ducha. Jan Paweł II

Człowiek jest wezwany, aby wyko-
rzystując wszelkie dostępne siły urze-
czywistniał własne powołanie i dobro 
innych. Jan Paweł II

W tym świecie powołani jesteście, by 
przeżywać braterstwo nie jako utopię, 
ale jako realną rzeczywistość; w tym 
społeczeństwie, w którym przyszło 
wam żyć. Jesteście powołani do budo-
wania cywilizacji miłości jako praw-
dziwi misjonarze Chrystusa. Jan Pa-
weł II

Człowiek chwali Boga poprzez to, że 
idzie w życiu za głosem swego po-
wołania. Jan Paweł II

Pan Bóg powołuje każdego człowieka, 
a Jego głos daje znać o sobie już w du-
szy dziecka. Jan Paweł II

Dla przyszłości powołań w Kościele 
decydująca jest rola rodzin. Jan Paweł 
II

Największy dar, jaki Bóg może dać ro-
dzinie, to powołanie do kapłaństwa. 
Św. Jan Bosko

Aby zdecydować się o swoim powoła-
niu, trzeba doprowadzić się do chwili 
śmierci, stąd widzi się to, co jest rze-
czywiste i prawdziwe. Św. Jan Bosko

Kto porzuca wszystko dla miłości Bo-
ga, wie, że zostawił niewiele w porów-
naniu z tym, co znalazł; ponieważ 
znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa 
cała resztę za nicość. Pozostawił ro-
dziców i znajduje Pana; pozostawił 
dzieci, a znajduje wiele dzieci ducho-
wych; pozostawił dobra materialne, 
a znajduje dobra duchowe; pozostawił 
ludzi, a znajduje Anioły. Św. Albert 
Wielki

Kiedy rozmawiam z młodymi, mówią 
mi, że najcenniejszą perłą, którą mogą 
odnaleźć, jest poznanie własnego po-
wołania. Św. Jan Bosko

W wątpliwościach na temat powołania 
powiedz samemu sobie: gdybym znaj-
dował się teraz na progu śmierci, co 
pragnąłbym uczynić? W jakim stanie 
chciałbym przeżyć moje życie, aby 
zbawić moją duszę i czynić dobro? Św. 
Jan Bosko

Wydaje mi się poważnym błędem mó-
wienie, że powołanie trudno jest poz-
nać. Pan stawia nas w okolicznościach 
takich, że nie mamy innego wyboru 
jak tylko iść naprzód, jeżeli tylko się 
na to zgodzimy. Św. Jan Bosko

Wśród różnych dobrodziejstw, które 
otrzymaliśmy i co dzień otrzymujemy 
od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, 
i za które powinniśmy chwalebnemu 
Dobroczyńcy całym sercem dzięko-
wać, jest wielkie dobrodziejstwo na-
szego powołania: im zaś ono jest dos-
konalsze i większe, tym więcej jesteś-
my Bogu dłużne. Św. Klara

Zastanawiajcie się poważnie nad wa-
szym powołaniem. Jan Paweł II

Nowi ludzie łowią, łowią nowych lu-
dzi. Tak było od początku. Nowi lu-
dzie, Apostołowie łowili najpierw ry-
by, potem zostawili ryby i poszli szu-
kać ludzi. I znajdowali ludzi, i dopro-
wadzali ich do Chrystusa. I dziś też tak 
samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba 
było. I trzeba będzie szukać ludzi, no-
wych ludzi i doprowadzić ich do Chry-
stusa, To jest właśnie ten łów. Piękna 
bardzo przenośnia. I ta „Barka” jest 

nie jest dodatkiem do życia rodzin-
nego, ale jego sercem. Nasze doś-
wiadczenie ścierania się osobowoś-
ci, charakterów, temperamentów 
napotyka na wiele pokus, by zdomi-
nować małżonka albo wycofać się 
z zaangażowania i odpowiedzial-
ności. Ani jedno, ani drugie nie jest 
mądre, a zaczynają się trudności, 
gdy nie jesteśmy wyrozumiali i wy-
pominamy, oskarżamy.
Mąż: Wierzę, że Bóg dał mi tę kon-
kretną żonę. Umie ona dotknąć mo-
ich czułych miejsc (często nieświa-
domie) i dlatego stymuluje mnie do 
dostrzegania moich wad, słabości, 
bym potem z nimi walczył, przed-
stawiając je Bogu. Każda inna żona 
być może nie potrafiłaby tego. 
W początkowym okresie naszego 
małżeństwa ciągnęła mnie za język, 
by dowiedzieć się, co we mnie sie-
dzi, gdyż stałem się bardziej mil-
czący, jakby zamknięty w sobie, 
choć w narzeczeństwie taki nie by-
łem. Jej czepianie się i wiercenie 
dziury w brzuchu na nowo uczyło 
mnie przysłuchiwać się temu, co we 
mnie siedzi (i wiele się zmienia) o-
raz spędzania ze sobą czasu na takie 
błahe (wydawało mi się) sprawy, jak 
okazywanie uczuć. Był to niezbęd-
ny punkt na drodze naszego małżeń-
stwa, a to dzięki żonie, która będąc 
kobietą, ma dar dbania o relacje 
w związku, czego nie można powie-
dzieć o mnie.
Żona: Dodałabym, że tak jak kobie-
ta potrzebuje czułości, uwagi, tak 

mężczyzna przede wszystkim sza-
cunku. Różnice między nami pozna-
liśmy również na innych zajęciach 
warsztatowych, gdzie były m.in. ję-
zyki miłości. Mijaliśmy się ze wza-
jemnym zaspokajaniem oczekiwań, 
bo mówiliśmy innymi językami. Gdy 
poznaliśmy nasze potrzeby dużo 
zmieniło się na lepsze.
Mąż: Wiele naszych nieporozumień 
wynikało i wynika z różnego pos-
trzegania, gdzie leży punkt ciężkoś-
ci w wychowywaniu naszych dzie-
ci. Niejednokrotnie zapominamy 
o tym, że przecież stworzeni jesteś-
my inaczej, dlatego mamy różne po-
wołania – do macierzyństwa i ojcos-
twa. Trudem z jakim się zmagamy, 
a zarazem pięknem, jest dopełnia-
nie się, a nie zwalczanie, bo dziecko 
i silnego ojca, i silnej matki potrze-
buje. 
Żona: Ponadto ty stajesz się męski, 
gdy masz mnie i odwrotnie – przy to-
bie staję się kobietą. Ale warunkiem 
jest eksponowanie naszych odmien-
ności, a nie ośmieszanie ich. Nasza 
różnorodność potrzebuje konfronta-
cji, a dzieci ojca i matki. W ogóle 
Bóg stawiając przed nami drugiego 
człowieka uczy nas kochać. Każda 
trudność jest wyzwaniem, bo nie po-
zwala stracić czujności, prowokuje 
do twórczego przekraczania granic 
własnego bezpieczeństwa, przyjem-
ności itp. A w życiu – tym bardziej 
małżeńskim – chodzi o rozwój, o uś-
więcenie. Tak, tak, w życiu nie cho-
dzi o spełnienie, ale bycie świętym, 
a dopiero to jest szczęściorodne.

Marzena i Mariusz

ROK OBLACKICH POWOŁAŃ
Decyzją Superiora Generalnego o. 
Louisa Lougena OMI i administra-
cji generalnej, dniem 8 grudnia 
2017 roku (w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny), rozpoczął się rok oblac-
kich powołań, który potrwa aż do 25 
stycznia 2019 roku. Hasłem są sło-
wa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. 
Jana: «CHODŹCIE, A ZOBACZY-
CIE» (J 1, 39). Te słowa, jak tłuma-
czy Prowincjał Polskiej Prowincji 
o. Paweł Zając OMI są zaprosze-
niem: Przyjdź i zobacz! Zobacz jak 
się wspólnie modlimy, jak ze sobą 
rozmawiamy, jak jesteśmy zatros-
kani o naszą misję, o ubogich, o ży-

cie naszej Prowincji i Zgromadze-
nia…
Drodzy Parafianie! Zapraszamy Was 
i zachęcamy do modlitwy o powoła-
nia do naszego Zgromadzenia. Poni-
żej publikujemy modlitwę do wyko-
rzystania podczas modlitwy rodzin-
nej lub prywatnej.
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Modlitwa na rok powołań oblackich
Boże, Ojcze Święty, przychodzimy do Ciebie, ponieważ Jezus wskazał, aby 
prosić, byś posłał robotników na Twoje żniwo. Tak umiłowałeś świat, że po-
słałeś swojego Syna, abyśmy mieli życie w obfitości. On także posłał A-
postołów oraz świętego Pawła, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Z pokolenia na pokolenie ciągle posyłałeś robotników na cały świat po to, 
aby wszyscy mogli Ciebie poznać. Wybrałeś świętego Eugeniusza i spra-
wiłeś, że wokół niego zrodziła się misjonarska rodzina, która gorliwie na 
całym świecie naucza, kim jest Chrystus i dała początek nowym wspólno-
tom chrześcijańskim.
Świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje poznania Twojej miłosiernej 
miłości. Potrzebuje tych, którzy mężczyznom i kobietom naszych czasów 
pomogą stać się najpierw ludźmi, następnie chrześcijanami, a w końcu 
świętymi. Dlatego prosimy, abyś nam posłał wielu szlachetnych młodych 
ludzi, zakochanych w Jezusie, gotowych całe życie oddać Tobie, być blisko 
ubogich i najbardziej opuszczonych, któ-
rym będą głosić Ewangelię. Niech płonie 
w nich ten sam ogień, który rozpaliłeś 
w świętym Eugeniuszu. Niech przyłączą 
się do jego rodziny i wraz ze wszystkimi ob-
latami kontynuują dzieło odkupienia. Jezus 
powiedział nam, że udzielisz nam wszyst-
kiego, o co będziemy prosić w Jego imię. 
Dlatego z wiarą kierujemy do Ciebie tę 
modlitwę, pewni, że nas wysłuchasz. 
Maryjo Niepokalana, która jako pierwsza 
dałaś światu Jezusa, módl się wraz z nami. 
Amen.

Forma skrócona: 
Boże, Ojcze Święty, przychodzimy do Cie-
bie, ponieważ Jezus wskazał, aby prosić, 
byś posłał robotników na Twoje żniwo. Dlatego prosimy, abyś nam posłał 
wielu szlachetnych młodych ludzi, zakochanych w Jezusie, gotowych całe 
życie oddać Tobie, być blisko ubogich i najbardziej opuszczonych, którym 
będą głosić Ewangelię. Niech płonie w nich ten sam ogień, który rozpaliłeś 
w świętym Eugeniuszu. Niech przyłączą się do jego rodziny i wraz ze 
wszystkimi oblatami kontynuują dzieło odkupienia. Maryjo Niepokalana, 
która jako pierwsza dałaś światu Jezusa, módl się wraz z nami. Amen.
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ładna: śpiewają ją na całym świecie, 
w różnych językach. Słyszałem. Jan 
Paweł II

Kiedy Bóg powołuje, daje także niez-
będną moc i łaskę, abyśmy mogli od-
powiedzieć na powołanie. Jan Paweł 
II

Każda osoba poświęcona Bogu, 
w sprawie służby kapłańskiej czy ży-
ciu zakonnemu, jak zresztą każdy wie-
rzący, musi zawsze uważać modlitwę 
za niezastąpione i istotne dzieło włas-
nego powołania. Jan Paweł II

Decyzja o pójściu śladami Jezusa nie 
oznacza, że natychmiast trzeba coś ro-
bić albo coś mówić, ale przede wszyst-
kim kochać Go, być z Nim, przyjąć Go 
bez zastrzeżeń we własnym życiu. Jan 
Paweł II

Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, 
który zaznałeś miłosierdzia. Rozpocz-
nij na nowo od Chrystusa ty, który 
przebaczyłeś i otrzymałeś przebacze-
nie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa 
ty, który znasz ból i cierpienie. Roz-
pocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
doznajesz pokusy obojętności. Jan 
Paweł II

Wszyscy mężczyźni i wszystkie ko-
biety znajdują czyste źródło swojego 
powołania w wierze w Zmartwych-
wstałego i w niewyczerpanych darach 
Ducha. Jan Paweł II

Człowiek jest wezwany, aby wyko-
rzystując wszelkie dostępne siły urze-
czywistniał własne powołanie i dobro 
innych. Jan Paweł II

W tym świecie powołani jesteście, by 
przeżywać braterstwo nie jako utopię, 
ale jako realną rzeczywistość; w tym 
społeczeństwie, w którym przyszło 
wam żyć. Jesteście powołani do budo-
wania cywilizacji miłości jako praw-
dziwi misjonarze Chrystusa. Jan Pa-
weł II

Człowiek chwali Boga poprzez to, że 
idzie w życiu za głosem swego po-
wołania. Jan Paweł II

Pan Bóg powołuje każdego człowieka, 
a Jego głos daje znać o sobie już w du-
szy dziecka. Jan Paweł II

Dla przyszłości powołań w Kościele 
decydująca jest rola rodzin. Jan Paweł 
II

Największy dar, jaki Bóg może dać ro-
dzinie, to powołanie do kapłaństwa. 
Św. Jan Bosko

Aby zdecydować się o swoim powoła-
niu, trzeba doprowadzić się do chwili 
śmierci, stąd widzi się to, co jest rze-
czywiste i prawdziwe. Św. Jan Bosko

Kto porzuca wszystko dla miłości Bo-
ga, wie, że zostawił niewiele w porów-
naniu z tym, co znalazł; ponieważ 
znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa 
cała resztę za nicość. Pozostawił ro-
dziców i znajduje Pana; pozostawił 
dzieci, a znajduje wiele dzieci ducho-
wych; pozostawił dobra materialne, 
a znajduje dobra duchowe; pozostawił 
ludzi, a znajduje Anioły. Św. Albert 
Wielki

Kiedy rozmawiam z młodymi, mówią 
mi, że najcenniejszą perłą, którą mogą 
odnaleźć, jest poznanie własnego po-
wołania. Św. Jan Bosko

W wątpliwościach na temat powołania 
powiedz samemu sobie: gdybym znaj-
dował się teraz na progu śmierci, co 
pragnąłbym uczynić? W jakim stanie 
chciałbym przeżyć moje życie, aby 
zbawić moją duszę i czynić dobro? Św. 
Jan Bosko

Wydaje mi się poważnym błędem mó-
wienie, że powołanie trudno jest poz-
nać. Pan stawia nas w okolicznościach 
takich, że nie mamy innego wyboru 
jak tylko iść naprzód, jeżeli tylko się 
na to zgodzimy. Św. Jan Bosko

Wśród różnych dobrodziejstw, które 
otrzymaliśmy i co dzień otrzymujemy 
od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, 
i za które powinniśmy chwalebnemu 
Dobroczyńcy całym sercem dzięko-
wać, jest wielkie dobrodziejstwo na-
szego powołania: im zaś ono jest dos-
konalsze i większe, tym więcej jesteś-
my Bogu dłużne. Św. Klara

Zastanawiajcie się poważnie nad wa-
szym powołaniem. Jan Paweł II

Nowi ludzie łowią, łowią nowych lu-
dzi. Tak było od początku. Nowi lu-
dzie, Apostołowie łowili najpierw ry-
by, potem zostawili ryby i poszli szu-
kać ludzi. I znajdowali ludzi, i dopro-
wadzali ich do Chrystusa. I dziś też tak 
samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba 
było. I trzeba będzie szukać ludzi, no-
wych ludzi i doprowadzić ich do Chry-
stusa, To jest właśnie ten łów. Piękna 
bardzo przenośnia. I ta „Barka” jest 

nie jest dodatkiem do życia rodzin-
nego, ale jego sercem. Nasze doś-
wiadczenie ścierania się osobowoś-
ci, charakterów, temperamentów 
napotyka na wiele pokus, by zdomi-
nować małżonka albo wycofać się 
z zaangażowania i odpowiedzial-
ności. Ani jedno, ani drugie nie jest 
mądre, a zaczynają się trudności, 
gdy nie jesteśmy wyrozumiali i wy-
pominamy, oskarżamy.
Mąż: Wierzę, że Bóg dał mi tę kon-
kretną żonę. Umie ona dotknąć mo-
ich czułych miejsc (często nieświa-
domie) i dlatego stymuluje mnie do 
dostrzegania moich wad, słabości, 
bym potem z nimi walczył, przed-
stawiając je Bogu. Każda inna żona 
być może nie potrafiłaby tego. 
W początkowym okresie naszego 
małżeństwa ciągnęła mnie za język, 
by dowiedzieć się, co we mnie sie-
dzi, gdyż stałem się bardziej mil-
czący, jakby zamknięty w sobie, 
choć w narzeczeństwie taki nie by-
łem. Jej czepianie się i wiercenie 
dziury w brzuchu na nowo uczyło 
mnie przysłuchiwać się temu, co we 
mnie siedzi (i wiele się zmienia) o-
raz spędzania ze sobą czasu na takie 
błahe (wydawało mi się) sprawy, jak 
okazywanie uczuć. Był to niezbęd-
ny punkt na drodze naszego małżeń-
stwa, a to dzięki żonie, która będąc 
kobietą, ma dar dbania o relacje 
w związku, czego nie można powie-
dzieć o mnie.
Żona: Dodałabym, że tak jak kobie-
ta potrzebuje czułości, uwagi, tak 

mężczyzna przede wszystkim sza-
cunku. Różnice między nami pozna-
liśmy również na innych zajęciach 
warsztatowych, gdzie były m.in. ję-
zyki miłości. Mijaliśmy się ze wza-
jemnym zaspokajaniem oczekiwań, 
bo mówiliśmy innymi językami. Gdy 
poznaliśmy nasze potrzeby dużo 
zmieniło się na lepsze.
Mąż: Wiele naszych nieporozumień 
wynikało i wynika z różnego pos-
trzegania, gdzie leży punkt ciężkoś-
ci w wychowywaniu naszych dzie-
ci. Niejednokrotnie zapominamy 
o tym, że przecież stworzeni jesteś-
my inaczej, dlatego mamy różne po-
wołania – do macierzyństwa i ojcos-
twa. Trudem z jakim się zmagamy, 
a zarazem pięknem, jest dopełnia-
nie się, a nie zwalczanie, bo dziecko 
i silnego ojca, i silnej matki potrze-
buje. 
Żona: Ponadto ty stajesz się męski, 
gdy masz mnie i odwrotnie – przy to-
bie staję się kobietą. Ale warunkiem 
jest eksponowanie naszych odmien-
ności, a nie ośmieszanie ich. Nasza 
różnorodność potrzebuje konfronta-
cji, a dzieci ojca i matki. W ogóle 
Bóg stawiając przed nami drugiego 
człowieka uczy nas kochać. Każda 
trudność jest wyzwaniem, bo nie po-
zwala stracić czujności, prowokuje 
do twórczego przekraczania granic 
własnego bezpieczeństwa, przyjem-
ności itp. A w życiu – tym bardziej 
małżeńskim – chodzi o rozwój, o uś-
więcenie. Tak, tak, w życiu nie cho-
dzi o spełnienie, ale bycie świętym, 
a dopiero to jest szczęściorodne.

Marzena i Mariusz

ROK OBLACKICH POWOŁAŃ
Decyzją Superiora Generalnego o. 
Louisa Lougena OMI i administra-
cji generalnej, dniem 8 grudnia 
2017 roku (w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny), rozpoczął się rok oblac-
kich powołań, który potrwa aż do 25 
stycznia 2019 roku. Hasłem są sło-
wa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. 
Jana: «CHODŹCIE, A ZOBACZY-
CIE» (J 1, 39). Te słowa, jak tłuma-
czy Prowincjał Polskiej Prowincji 
o. Paweł Zając OMI są zaprosze-
niem: Przyjdź i zobacz! Zobacz jak 
się wspólnie modlimy, jak ze sobą 
rozmawiamy, jak jesteśmy zatros-
kani o naszą misję, o ubogich, o ży-

cie naszej Prowincji i Zgromadze-
nia…
Drodzy Parafianie! Zapraszamy Was 
i zachęcamy do modlitwy o powoła-
nia do naszego Zgromadzenia. Poni-
żej publikujemy modlitwę do wyko-
rzystania podczas modlitwy rodzin-
nej lub prywatnej.



Z kalendarza liturgicznego

str. 11str. 10

Z kalendarza liturgicznego

jednoczy po to, aby posyłać na przepowiadanie swego 
Królestwa.

Głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego
Sercem naszego posłannictwa jest krzyż Jezusa Chrystusa. 
Mamy patrzeć na świat oczami Ukrzyżowanego, który od-
kupił świat swoją krwią. 

Wśród najbardziej opuszczonych
Oblaci Maryi Niepokalanej tworzą zgromadzenie misyjne. 
Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i 
Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej 
Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w 
odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. 
Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, Oblaci kierują się 
do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

W Kościele
Oblaci miłują Kościół i Jego pasterzy. Z tej miłości swoją 
misję wykonują w jedności z pasterzami, których Bóg 
postawił na czele Ludu. W duchu wiary i posłuszeństwa 
przyjmują nauczanie następców św. Piotra i apostołów.

Przepowiadając Słowo
Oblaci mają czynić wszystko, aby wzbudzić lub ożywić 
wiarę w tych, do których są posłani i aby pomóc im odkryć 
„kim jest Chrystus” szczególnie przez przepowiadanie Sło-

wa Bożego. Pierwsze miejsce w naszym apostolstwie 
zajmują: głoszenie misji, praca wśród młodzieży i mi-
sje zagraniczne.

Odważnie, pokornie, ufnie
Będąc bardzo blisko ludzi, oblaci pozostają zawsze 
uważni na aspiracje i wartości, którymi oni żyją. Nie 
lękają się jasnego przedkładania wymogów Ewangelii 
i odkrywania nowych dróg, tak, aby orędzie zbawienia 
dotarło do wszystkich ludzi.

Z Maryją Niepokalaną
Patronką zgromadzenia jest Maryja Niepokalana. 
Otwarta na Ducha Świętego, jako pokorna służebnica 
całkowicie poświęciła samą siebie osobie i dziełu 
Zbawiciela. W Dziewicy zatroskanej o przyjęcie 
Chrystusa, aby dać Go światu, Oblaci widzą wzór 
wiary Kościoła i własnej.

Wakacje 2018Wakacje 2018

KIM JEST OBLAT?
Od 1945 roku Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej 
są obecni w Gorzowie Wlkp. 
Od tamtego czasu kapłani 
i bracia zakonni w sutannie, 
z krzyżem za pasem stali się 
nieodłącznym elementem 
Zawarciańskiej parafii. Na ile 
jako parafianie znamy cha-
ryzmat św. Eugeniusza 

i Zgromadzenia, które założył? W poniższym artykule przy-
bliżymy podstawowe cechy, które wyróżniają Oblatów spo-
śród innych zakonnych zgromadzeń.
Posłannictwem naszego zgromadzenia jest głoszenie Dobrej 
Nowiny, szczególnie wśród najbardziej opuszczonych i ubo-
gich, zgodnie z hasłem zaczerpniętym z ewangelii: Evan-
gelizare pauperibus misit me (Ewangelizować ubogich po-
słał mnie Pan). Oblaci mają słowem i przykładem robić 
wszystko, co w ich mocy, aby na nowo ożywić wiarę gasnącą 
w sercach wielkiej liczby dzieci Kościoła. Muszą rzetelnie 
pracować, aby stać się świętymi. Muszą całkowicie wyrzec 
się siebie, a troszczyć się jedynie o chwałę Bożą i dobro Koś-
cioła, o zbudowanie i zbawienie dusz. Muszą bez przerwy 
pracować nad tym, aby stać się pokornymi, łagodnymi 
i posłusznymi, miłującymi ubóstwo, pokutującymi i umart-
wionymi, oderwanymi od świata i rodziny, pełnymi zapału, 
gotowymi poświęcić całe swoje mienie, zdolności, odpoczy-
nek, osobę i życie z miłości do Jezusa Chrystusa, w służbie 
Kościołowi i dla uświęcenia bliźnich (Przedmowa do Kon-
stytucji i Reguł).
Do najważniejszych cech charyzmatu należą:

Chrystusowe wezwanie
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej gromadzi w jedno 
wezwanie Jezusa Chrystusa, podjęte w Kościele i postrzega-
ne poprzez pryzmat zbawczych potrzeb świata. Wzywa ono 
Oblatów do pójścia za Nim i do udziału w Jego posłan-
nictwie słowem i czynem.

Aby iść za Jezusem Chrystusem
Oblaci wybrani i „przeznaczeni do głoszenia Ewangelii Bo-
żej” (Rz 1,1), idąc za Jezusem Chrystusem, porzucają 
wszystko. Współdziałając w dziele odkupienia, staramy się 
głębiej Go poznać, utożsa-
mić się z Nim, pozwolić Mu 
sobą zawładnąć i naślado-
wać Go całym życiem.

W apostolskiej 
wspólnocie

Posłannictwo misjonarze 
oblaci  wypełniają  we 
wspólnocie i przez wspól-
notę, do której należą. 
Wspólnoty oblackie mają 
więc charakter apostolski. 
W miarę, jak wzrasta mię-
dzy Oblatami komunia u-
mysłów i serc, dają oni 
świadectwo przed ludźmi, 
że Jezus wśród nich żyje i 

o. Mariusz Urbański OMI

Życie w obrzańskim seminarium
Jak wygląda życie w seminarium 
w Obrze? Hm, mogę tylko napisać 
ze swojej perspektywy, używając 
słów zarezerwowanych dla star-
szych pokoleń – „w moich cza-
sach”… A więc „w moich czasach” 
było mniej więcej tak…

Pobudka była dosyć wcześnie, 
o 5:35 (jak dobrze pamiętam) i je-
den z najmłodszych kleryków cho-
dził z wielkim dzwonkiem po kory-
tarzach, aby wszystkich obudzić. 
Punktualnie o szóstej zaczynaliśmy 
modlitwy. W czasie mojego pobytu 
w Obrze pobudkę przesunięto na 
nieco późniejszą godzinę, więc każ-
de 20 minut snu było na wagę złota. 
Rano braliśmy udział również 
w Eucharystii, po której jedliśmy 

śniadanie. Jeśli ktoś miał wprawę 
w jedzeniu, zdążył jeszcze wspo-
móc się kawą, by z dobrym nasta-
wieniem pójść na wykłady rozpo-
czynające się dokładnie o ósmej. 
Czego uczą się klerycy w seminar-
ium? Na przykład filozofii, historii 
Kościoła, trynitologii (nauka 
o Trójcy Świętej), języka łaciń-
skiego, homiletyki (nauka o gło-
szeniu kazań), Pisma Świętego 
i wielu innych zagadnień. Po wy-
kładach, trwających zazwyczaj do 

południa, był czas na obiad i po-
obiednią kawę. Czas rekreacji spę-
dzaliśmy w salkach, które są do dys-
pozycji każdego rocznika semina-
ryjnego (rocznik to jak klasa 
w szkole). Mieliśmy w tym 
czasie o czym rozmawiać, 

czy też planować popo-
łudnie, czy różne inicja-
tywy, których nigdy nie 
brakowało w obrzań-
skich murach.
Popołudnie każdego 
dnia wyglądało inaczej, 
albo był czas na chwilę 
wytchnienia, albo na 
pracę (np. sprzątanie 
korytarzy, dbanie o park czy o-

bieranie ziemniaków) lub też 
okazja, by pojechać do po-
bliskiego Wolsztyna. W wol-
nym czasie niektórzy grali 
w piłkę nożną, inni wybierali 
się na spacer do lasu, a bar-
dziej ambitni wyciągali z ga-
rażu kajaki i udawali się 
w stronę kanału, który znaj-
dował się nieopodal klaszto-
ru. Zimą były już niestety 
mniejsze możliwości. Przed 

kolacją mieliśmy dwie godziny 

obowiązkowej nauki, tzw. studium. 
Z reguły w klasztorze było wtedy 
cicho i spokojnie. Nikt z nas nie 
miał komórki, ani komputera 

w pokoju, co osobiście bardzo mi 
się podobało. Jak najmniej rozpro-

szeń i błahostek. Jeśli ktoś 
chciał skorzystać z komputera 
czy Internetu była do tego 
wyznaczona sala. Około o-
siemnastej przychodziliśmy 
na kolację, po której pół godzi-
ny spędzaliśmy w kaplicy na 
wspólnej modlitwie. Następ-
nie mieliśmy czas na wieczo-
rną kawę czy herbatę i oma-
wialiśmy wszystkie wydarze-
nia z bieżącego dnia. Później 
z reguły kontynuowaliśmy 

odpoczynek, czasem oglądając 
mecz czy dobry film. Około 
22:00 większość z nas leżała już 
w łóżkach, inni nieco później. 
A co jutro? Pobudka o 5:35…
Tak najczęściej wyglądał dzień 
w seminarium, oczywiście nie-
co inaczej było w święta koście-
lne, niedziele czy w wakacje. 
Ale o to można dopytać w za-
krystii lub biurze parafialnym. 
Zapraszam. 

o. Dawid Grabowski OMI
zdjęcia – archiwum prywatne
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OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W poprzednim artykule skupiliśmy 
się na pierwszym z punktu widzenia 
historii ważnym, ale bolesnym wy-
darzeniu, które doprowadziło do 
wielkiego rozłamu w chrześcijań-
stwie na Kościół  Zachodni 
i Wschodni.
W poniższym artykule omówimy 
drugie wydarzenie, które doprowa-
dziło do kolejnego bolesnego roz-
łamu. Tym wydarzeniem była refor-
macja, czyli ruch odnowy w chrześ-
cijaństwie w XVI wieku, związany 
z Marcinem Lutrem, Janem Kalwi-
nem i Ulrichem Zwinglim. Za po-
czątek uważa się opublikowanie 95 
tez w 1517 roku. W teologii refor-
macja przyjęła cztery zasady „tyl-
ko”:

* tylko Pismo Święte normą wiary, 
teologii oraz życia;

* tylko Chrystus Pośrednikiem zba-
wienia i tylko w Nim usprawiedli-
wienie;

* tylko łaską, bez naszych zasług 
zostajemy usprawiedliwieni 
i zbawieni;

* tylko wiarą „chwytamy” uspra-
wiedliwienie zaofiarowane nam 
przez Boga w Chrystusie.

W wyniku tendencji antyrzymskich 
i antypapieskich doszło do podzia-
łów, które doprowadziły do powsta-
nia:
* Kościołów historycznych: lute-

rańskich i reformowanych;
* Kościołów wolnych: baptyści, 

metodyści, zielonoświątkowcy;
*   Anglikanizmu.
W poniższym artykule przedstawi-
my Kościoły historyczne.

Kościoły luterańskie

Główny nurt reformacji związany 
jest z osobą Marcina Lutra i jego 
pismami: Wyznania Augsburskie o-
raz Mały Katechizm, a także cztere-
ma „zasadami tylko”. Kościoły 
w poszczególnych krajach czy re-
gionach zachowują swoją niezależ-
ność, trzeba więc raczej mówić 
o Kościołach luterańskich niż o lu-
terańskim Kościele. Liczy w świe-
cie około 65 milionów wiernych. 
W Polsce nosi nazwę „Kościół E-
wangelicko-Augsburski” i liczy o-
koło 70 tysięcy wiernych. 
Uznaje dwa sakramenty: chrzest 
i Wieczerzę Pańską. Reformacja 
odrzuciła rozumienie Wieczerzy 
Pańskiej jako ofiary przebłagalnej. 
Sakrament ten udzielany jest w 
Kościołach luterańskich pod dwie-
ma postaciami: chleba i wina wszy-
stkim przystępującym. Cześć, jaką 
luteranie darzą Eucharystię nie poz-
wala im jednak na adorację i pro-
cesje eucharystyczne (nie ma spe-
cjalnego Święta Ciała i Krwi Pań-
skiej, oprócz Wielkiego Czwartku), 
gdyż Chrystus i apostołowie jedno 
tylko nakazali czynić z Eucharystią: 
„Bierzcie i jedzcie – Bierzcie i pij-
cie”. Tak uzasadniał Marcin Luter 
odrzucenie zarówno adoracji Sakra-
mentu Ołtarza w tabernakulum lub 
w procesji eucharystycznej. On jest 
adorowany tylko aż do jego przyję-
cia.

Kościół protestancki

Wszystkie Kościoły luterańskie po-
zostają ze sobą we wspólnocie ołta-
rza i ambony, co oznacza, że wierni 
tych Kościołów mają prawo brać u-
dział w Wieczerzy Pańskiej sprawo-
wanej w pozostałych z nich. Po dru-
gie znaczy też, że duchowni tych 
Kościołów mają prawo głoszenia E-
wangelii i udzielania sakramentów 
w pozostałych z nich.
W praktyce Kościołów luterańskich 
przyjęły się dwie formy spowiedzi. 
Spowiedź powszechna, kiedy to 
wraz z całym zborem, chrześcijanin 
w modlitwie spowiedniej daje wy-
raz swojej skrusze i z wiarą przyj-
muje słowa obietnicy odpuszczenia 
grzechów, wypowiadane w udziela-
nej absolucji. Zachowano także 
spowiedź prywatną, w której du-
chowny w odpowiedzi na wyrażoną 
skruchę i wyznany grzech udziela 
penitentowi absolucji. Taka spo-
wiedź objęta jest tajemnicą spowie-
dzi. W obu typach spowiedzi „nie 
jest konieczne wyliczenie podczas 
spowiedzi wszystkich grzechów, al-
bowiem jest to niemożliwe”.
Matkę Jezusa jako „błogosławioną 
między niewiastami” luteranie ota-
czają szacunkiem. Odrzucają jed-
nak kult świętych – modlić wolno 
się tylko do Trójjedynego Boga; na-
tomiast świętych należy wspominać 
i naśladować.
Duchowni – biskupi, księża i dia-
koni przewodniczą obrzędom i or-

ganizują je. Nie obowiązuje ich ce-
libat.

Kościoły reformowane
Są radykalniejszą formą nurtu refor-
macji i wiążą się z osobami i działal-
nością Ulricha Zwingliego i Jana 
Kalwina. Rozpowszechnione głów-
nie we Francji, Szwajcarii, Szkocji, 
Holandii i na Węgrzech. Liczą 
w świecie około 44 miliony wier-
nych. W Polsce nazywa się Koś-
ciołem Ewangelicko-Reformowa-
nym i liczy około 5 tysięcy wier-
nych.
Centralnym punktem doktryny stała 
się, już po śmierci Kalwina, nauka 
o predestynacji, inspirowana poglą-
dami św. Augustyna i podkreślająca 
suwerenność Boga. Wedle niej lu-
dzie od chwili urodzenia są przezna-
czeni przez Boga albo do zbawienia, 
albo do potępienia. Bóg dokonał te-
go wyboru przed stworzeniem świa-
ta i nie będzie on zmieniony. Speł-
nianie dobrych uczynków jest wy-
łącznie dowodem, że należymy do 
grona wybranych przez Boga.

Uznaje dwa sakramenty: chrzest 
i Wieczerzę Pańską. Charakterys-
tyczny dla kalwinizmu (odróżniają-
cy go od m.in. luteranizmu) jest po-
gląd, że w Wieczerzy Pańskiej ma 
miejsce rzeczywista, choć tylko 
w sensie duchowym, obecność 
Chrystusa.

Katolicy u protestantów
Zgodnie z wiarą katolicką tylko 

ważnie wyświęcony kapłan może 
przewodniczyć Eucharystii i ważnie 
dokonywać czynności sakramental-
nej. Ponieważ w Kościołach protes-
tanckich brakuje sakramentu ka-
płaństwa, Kościół katolicki nie uz-
naje sprawowanej tam Eucharystii 
za ważną. Katolicy nie powinni 
przystępować do Komunii. Nie oz-
nacza to jednak, że Wieczerza Pań-
ska w Kościołach ewangelickich 
jest pozbawiona wszelkiej mocy 
zbawczej i skuteczności.

Protestanci u katolików
Prawo Kościoła katolickiego zez-
wala na udzielenie katolickiej Ko-
munii protestantowi tylko w wyjąt-
kowych okolicznościach (niebez-
pieczeństwo śmierci lub inna ko-
nieczność potwierdzona przez bis-
kupa). Muszą być spełnione nas-
tępujące warunki: protestant nie ma 
możliwości wezwać własnego du-
chownego, deklaruje katolicką wia-
rę w Eucharystię i został duchowo 
przygotowany.

Legenda o przybiciu 95 tez przez Marcina Lutra

Wnętrze kościoła reformowanego

Zbór kalwiński

o. Mariusz Urbański OMI

c.d. na str. 17

Gdyby dzisiaj Bóg w tym kościele zrzucił 
zasłonę z serc tu obecnych, okazałoby 
się, że na wielu z nich wyryty jest wyrok 
potępienia z powodu niegodnych Komu-
nii. Wielu bowiem przystępuje do stołu 
Pańskiego po złej spowiedzi, bo albo za-
tajali swoje grzechy, albo nie mieli naj-
mniejszego żalu i postanowienia popra-
wy. Inni przystępują w gniewie i z przy-
wiązaniem do grzechów i tak znieważają 
Ciało i Krew Chrystusową. Badajcie 
siebie samych, czy nie popełniliście kie-
dyś świętokradztwa? Gdybym zdołał 
zdrajcę Judasza wydobyć z płomieni 
piekielnych i pokazać wam, jak okropnie 
jęczy i cierpi z powodu tego, że niegod-
nie przyjął Ciało i Krew Pańską, może 
byście się choć trochę przerazili! Co bę-
dzie z grzesznikami, którzy niemal całe 
życie dopuszczają się takich święto-
kradztw! Świętokradztwo jest najcięższą 
zbrodnią, bo czyni zamach na samego 
Boga i sprowadza na człowieka wielkie 
nieszczęście! – św. Jan Maria Vianney.
Zanim dotkniemy sedna tematu artyku-
łu, czyli komunii świętokradczej, naj-
pierw rozważymy, czym właściwie jest 

W szkole Maryi - niegodne przyjmowanie Komunii Świętej
Komunia Święta. Bo im większa będzie 
nasza świadomość, jak wielki cud się 
wtedy dokonuje, tym większy będzie 
wysiłek z naszej strony, by czynić to 
godnie i nie popełniać grzechu święto-
kradztwa.
Utarło się w naszym potocznym języku 
mówienie o przyjmowaniu Komunii 
Świętej, czasami się słyszy o opłatku, 
hostii, komunikancie, chlebie. Przeważ-
nie są to skróty myślowe, których uży-
wamy na oddanie rzeczywistości, która 
się wtedy dokonuje. Problem zaczyna 
się wtedy, gdy w naszej świadomości ro-
dzi się przekonanie, że przyjmujemy 
coś, jakąś rzecz, biały kawałek chleba.
Po słowach konsekracji, które kapłan 
wypowiada: Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje, to już nie jest coś, to nie jest 
kawałek chleba. To jest Jezus Chrystus, 
Bóg i Człowiek. Tak jak dwa tysiące lat 
temu Jego Bóstwo i dusza były ukryte 
pod postacią człowieka, tak teraz Jego 
Bóstwo, dusza, Ciało i Krew są ukryte 
pod postacią chleba. W czasie Ostatniej 
Wieczerzy Jezus mówi: To jest Ciało 
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OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W poprzednim artykule skupiliśmy 
się na pierwszym z punktu widzenia 
historii ważnym, ale bolesnym wy-
darzeniu, które doprowadziło do 
wielkiego rozłamu w chrześcijań-
stwie na Kościół  Zachodni 
i Wschodni.
W poniższym artykule omówimy 
drugie wydarzenie, które doprowa-
dziło do kolejnego bolesnego roz-
łamu. Tym wydarzeniem była refor-
macja, czyli ruch odnowy w chrześ-
cijaństwie w XVI wieku, związany 
z Marcinem Lutrem, Janem Kalwi-
nem i Ulrichem Zwinglim. Za po-
czątek uważa się opublikowanie 95 
tez w 1517 roku. W teologii refor-
macja przyjęła cztery zasady „tyl-
ko”:

* tylko Pismo Święte normą wiary, 
teologii oraz życia;

* tylko Chrystus Pośrednikiem zba-
wienia i tylko w Nim usprawiedli-
wienie;

* tylko łaską, bez naszych zasług 
zostajemy usprawiedliwieni 
i zbawieni;

* tylko wiarą „chwytamy” uspra-
wiedliwienie zaofiarowane nam 
przez Boga w Chrystusie.

W wyniku tendencji antyrzymskich 
i antypapieskich doszło do podzia-
łów, które doprowadziły do powsta-
nia:
* Kościołów historycznych: lute-

rańskich i reformowanych;
* Kościołów wolnych: baptyści, 

metodyści, zielonoświątkowcy;
*   Anglikanizmu.
W poniższym artykule przedstawi-
my Kościoły historyczne.

Kościoły luterańskie

Główny nurt reformacji związany 
jest z osobą Marcina Lutra i jego 
pismami: Wyznania Augsburskie o-
raz Mały Katechizm, a także cztere-
ma „zasadami tylko”. Kościoły 
w poszczególnych krajach czy re-
gionach zachowują swoją niezależ-
ność, trzeba więc raczej mówić 
o Kościołach luterańskich niż o lu-
terańskim Kościele. Liczy w świe-
cie około 65 milionów wiernych. 
W Polsce nosi nazwę „Kościół E-
wangelicko-Augsburski” i liczy o-
koło 70 tysięcy wiernych. 
Uznaje dwa sakramenty: chrzest 
i Wieczerzę Pańską. Reformacja 
odrzuciła rozumienie Wieczerzy 
Pańskiej jako ofiary przebłagalnej. 
Sakrament ten udzielany jest w 
Kościołach luterańskich pod dwie-
ma postaciami: chleba i wina wszy-
stkim przystępującym. Cześć, jaką 
luteranie darzą Eucharystię nie poz-
wala im jednak na adorację i pro-
cesje eucharystyczne (nie ma spe-
cjalnego Święta Ciała i Krwi Pań-
skiej, oprócz Wielkiego Czwartku), 
gdyż Chrystus i apostołowie jedno 
tylko nakazali czynić z Eucharystią: 
„Bierzcie i jedzcie – Bierzcie i pij-
cie”. Tak uzasadniał Marcin Luter 
odrzucenie zarówno adoracji Sakra-
mentu Ołtarza w tabernakulum lub 
w procesji eucharystycznej. On jest 
adorowany tylko aż do jego przyję-
cia.

Kościół protestancki

Wszystkie Kościoły luterańskie po-
zostają ze sobą we wspólnocie ołta-
rza i ambony, co oznacza, że wierni 
tych Kościołów mają prawo brać u-
dział w Wieczerzy Pańskiej sprawo-
wanej w pozostałych z nich. Po dru-
gie znaczy też, że duchowni tych 
Kościołów mają prawo głoszenia E-
wangelii i udzielania sakramentów 
w pozostałych z nich.
W praktyce Kościołów luterańskich 
przyjęły się dwie formy spowiedzi. 
Spowiedź powszechna, kiedy to 
wraz z całym zborem, chrześcijanin 
w modlitwie spowiedniej daje wy-
raz swojej skrusze i z wiarą przyj-
muje słowa obietnicy odpuszczenia 
grzechów, wypowiadane w udziela-
nej absolucji. Zachowano także 
spowiedź prywatną, w której du-
chowny w odpowiedzi na wyrażoną 
skruchę i wyznany grzech udziela 
penitentowi absolucji. Taka spo-
wiedź objęta jest tajemnicą spowie-
dzi. W obu typach spowiedzi „nie 
jest konieczne wyliczenie podczas 
spowiedzi wszystkich grzechów, al-
bowiem jest to niemożliwe”.
Matkę Jezusa jako „błogosławioną 
między niewiastami” luteranie ota-
czają szacunkiem. Odrzucają jed-
nak kult świętych – modlić wolno 
się tylko do Trójjedynego Boga; na-
tomiast świętych należy wspominać 
i naśladować.
Duchowni – biskupi, księża i dia-
koni przewodniczą obrzędom i or-

ganizują je. Nie obowiązuje ich ce-
libat.

Kościoły reformowane
Są radykalniejszą formą nurtu refor-
macji i wiążą się z osobami i działal-
nością Ulricha Zwingliego i Jana 
Kalwina. Rozpowszechnione głów-
nie we Francji, Szwajcarii, Szkocji, 
Holandii i na Węgrzech. Liczą 
w świecie około 44 miliony wier-
nych. W Polsce nazywa się Koś-
ciołem Ewangelicko-Reformowa-
nym i liczy około 5 tysięcy wier-
nych.
Centralnym punktem doktryny stała 
się, już po śmierci Kalwina, nauka 
o predestynacji, inspirowana poglą-
dami św. Augustyna i podkreślająca 
suwerenność Boga. Wedle niej lu-
dzie od chwili urodzenia są przezna-
czeni przez Boga albo do zbawienia, 
albo do potępienia. Bóg dokonał te-
go wyboru przed stworzeniem świa-
ta i nie będzie on zmieniony. Speł-
nianie dobrych uczynków jest wy-
łącznie dowodem, że należymy do 
grona wybranych przez Boga.

Uznaje dwa sakramenty: chrzest 
i Wieczerzę Pańską. Charakterys-
tyczny dla kalwinizmu (odróżniają-
cy go od m.in. luteranizmu) jest po-
gląd, że w Wieczerzy Pańskiej ma 
miejsce rzeczywista, choć tylko 
w sensie duchowym, obecność 
Chrystusa.

Katolicy u protestantów
Zgodnie z wiarą katolicką tylko 

ważnie wyświęcony kapłan może 
przewodniczyć Eucharystii i ważnie 
dokonywać czynności sakramental-
nej. Ponieważ w Kościołach protes-
tanckich brakuje sakramentu ka-
płaństwa, Kościół katolicki nie uz-
naje sprawowanej tam Eucharystii 
za ważną. Katolicy nie powinni 
przystępować do Komunii. Nie oz-
nacza to jednak, że Wieczerza Pań-
ska w Kościołach ewangelickich 
jest pozbawiona wszelkiej mocy 
zbawczej i skuteczności.

Protestanci u katolików
Prawo Kościoła katolickiego zez-
wala na udzielenie katolickiej Ko-
munii protestantowi tylko w wyjąt-
kowych okolicznościach (niebez-
pieczeństwo śmierci lub inna ko-
nieczność potwierdzona przez bis-
kupa). Muszą być spełnione nas-
tępujące warunki: protestant nie ma 
możliwości wezwać własnego du-
chownego, deklaruje katolicką wia-
rę w Eucharystię i został duchowo 
przygotowany.

Legenda o przybiciu 95 tez przez Marcina Lutra

Wnętrze kościoła reformowanego

Zbór kalwiński

o. Mariusz Urbański OMI

c.d. na str. 17

Gdyby dzisiaj Bóg w tym kościele zrzucił 
zasłonę z serc tu obecnych, okazałoby 
się, że na wielu z nich wyryty jest wyrok 
potępienia z powodu niegodnych Komu-
nii. Wielu bowiem przystępuje do stołu 
Pańskiego po złej spowiedzi, bo albo za-
tajali swoje grzechy, albo nie mieli naj-
mniejszego żalu i postanowienia popra-
wy. Inni przystępują w gniewie i z przy-
wiązaniem do grzechów i tak znieważają 
Ciało i Krew Chrystusową. Badajcie 
siebie samych, czy nie popełniliście kie-
dyś świętokradztwa? Gdybym zdołał 
zdrajcę Judasza wydobyć z płomieni 
piekielnych i pokazać wam, jak okropnie 
jęczy i cierpi z powodu tego, że niegod-
nie przyjął Ciało i Krew Pańską, może 
byście się choć trochę przerazili! Co bę-
dzie z grzesznikami, którzy niemal całe 
życie dopuszczają się takich święto-
kradztw! Świętokradztwo jest najcięższą 
zbrodnią, bo czyni zamach na samego 
Boga i sprowadza na człowieka wielkie 
nieszczęście! – św. Jan Maria Vianney.
Zanim dotkniemy sedna tematu artyku-
łu, czyli komunii świętokradczej, naj-
pierw rozważymy, czym właściwie jest 

W szkole Maryi - niegodne przyjmowanie Komunii Świętej
Komunia Święta. Bo im większa będzie 
nasza świadomość, jak wielki cud się 
wtedy dokonuje, tym większy będzie 
wysiłek z naszej strony, by czynić to 
godnie i nie popełniać grzechu święto-
kradztwa.
Utarło się w naszym potocznym języku 
mówienie o przyjmowaniu Komunii 
Świętej, czasami się słyszy o opłatku, 
hostii, komunikancie, chlebie. Przeważ-
nie są to skróty myślowe, których uży-
wamy na oddanie rzeczywistości, która 
się wtedy dokonuje. Problem zaczyna 
się wtedy, gdy w naszej świadomości ro-
dzi się przekonanie, że przyjmujemy 
coś, jakąś rzecz, biały kawałek chleba.
Po słowach konsekracji, które kapłan 
wypowiada: Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje, to już nie jest coś, to nie jest 
kawałek chleba. To jest Jezus Chrystus, 
Bóg i Człowiek. Tak jak dwa tysiące lat 
temu Jego Bóstwo i dusza były ukryte 
pod postacią człowieka, tak teraz Jego 
Bóstwo, dusza, Ciało i Krew są ukryte 
pod postacią chleba. W czasie Ostatniej 
Wieczerzy Jezus mówi: To jest Ciało 



Nie tylko dla dzieci

24 czerwca 2018r. – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1, 5 – 17)

...................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy dzieci do rozwiązania zadania. Wszystkie hasła pochodzą z fragmentów Ewangelii czy-

tanej w kolejne niedziele. Pełny tekst Słowa Bożego znajdziemy w Biblii. POSZUKAJ, PRZECZY-

TAJ, ROZWIĄŻ ! 

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji  z Panem Bogiem i Maryją Niepokalaną.

ROZRYWKA DO MYŚLENIA DLA KAŻDEGO POKOLENIA

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska
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MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE

WYKREŚLANKA

Zakreśl postacie występujące w Ewangelii czytanej w kolejne niedziele. Pozostałe 

litery czytane po kolei utworzą hasło.

Wakacje 2018Wakacje 2018

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on 

żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali 

nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ 

Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego 

oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim 

przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.  A cały lud modlił się na 

zewnątrz w czasie kadzenia. (…)

01lipca 2018r. – XIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 5, 21– 43)

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On 

był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go 

ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 

ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i 

całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, 

więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. (…)

08 lipca 2018r. – XIV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 6, 1– 6)

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł 

szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to 

ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to 

cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 

siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: (…)

15 lipca 2018r. – XIV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 6, 7– 13)

Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad 

duchami nieczystymi  i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani 

torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił 

do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim 

miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych 

na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. (…)
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Nie tylko dla dzieci

24 czerwca 2018r. – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1, 5 – 17)

...................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy dzieci do rozwiązania zadania. Wszystkie hasła pochodzą z fragmentów Ewangelii czy-

tanej w kolejne niedziele. Pełny tekst Słowa Bożego znajdziemy w Biblii. POSZUKAJ, PRZECZY-

TAJ, ROZWIĄŻ ! 

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji  z Panem Bogiem i Maryją Niepokalaną.

ROZRYWKA DO MYŚLENIA DLA KAŻDEGO POKOLENIA

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska
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MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE

WYKREŚLANKA

Zakreśl postacie występujące w Ewangelii czytanej w kolejne niedziele. Pozostałe 

litery czytane po kolei utworzą hasło.

Wakacje 2018Wakacje 2018
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na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. (…)

N S T

U

U

UJ A

S

DL

EIB SA

A Z

O

J A N

E U

JZA

WD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

S B Ó G Z

Ż J M H E R D Ó Y

P

B Ó W A A R O

T

N I E M

I Z J I O R D L O

E E A O J K U

B

I N

I

I

T F I M A R Y J A C A

A E R J E Z U S

B

S 

Z A C H A R I A S Z Z E



Kalendarium

Z życia Parafii

str. 17str. 16

Z życia Parafii

Zebrała i opracowała:
 Lilianna Pawłowska

Wakacje 2018Wakacje 2018

12.05.2018
Z inicjatywy Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza de Mazenoda w naszej 
parafii odbyła się już po raz drugi 

wspólna modlitwa w intencji Go-
rzowa – 761 minut modlitwy za 
miasto Gorzów. Tym razem inicja-
tywa rozszerzyła się na cały Go-
rzów i czytanie Pisma Świętego 
wraz z całodziennym czuwaniem 
odbywało się również w innych pa-

rafiach naszego miasta. W na-
szej parafii czuwanie odbywa-
ło się od godz. 11.30 do 15.30 
i od godz. 19.15 do 20.30.

21.05.2018
Uroczystość św. Eugeniu-
sza de Mazenoda, założy-
ciela Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Dziękczyn-
na Msza św. za życie i po-
słannictwo św. Eugeniu-
sza oraz w intencji Misjo-
narzy Oblatów M.N. wraz 
z ucałowaniem relikwii 
św. Eugeniusza została 
odprawiona o godz. 18.30. 
Podczas tej Mszy św. 
przyrzeczenie złożyły o-
soby, które wstąpiły do A-
postolatu Margaretka. 
Modliliśmy się również za 
wszystkie osoby, które 
przynależą do Margaretek oraz 
w intencji wolontariuszy, ofia-
rodawców i członków Stowa-

rzyszenia św. Eugeniusza de 
Mazenoda.
Na tej Mszy zostały również 
poświęcone nowe witraże oraz 
medaliki dla dzieci pierwszo-
komunijnych.

27.05.2018
Dzień I Komunii Świętej w na-
szej Parafii. Na Mszy św. 
o godz. 10.00 dzieci przyjęły 

I Komunię Świętą. Natomiast na  
Mszy św. o godz. 12.00 uczniowie 
klasy IV obchodzili Rocznicę I Ko-
munii Świętej. Dzieci pierwszoko-

munijne przez cały tzw. „Biały ty-
dzień” o godz. 18.00 uczestniczyły 
w nabożeństwach majowych i Mszy 
św. o godz. 18.30.

31.05.2018
Uroczystość Bożego Ciała. W tym 
roku odbyła się tylko jedna, miejska 
procesja eucharystyczna, pod 
przewodnictwem bpa Tadeusza 
Lityńskiego. Rozpoczęła się Mszą 

św. w parafii pw. Chrystusa Króla 
i zakończyła homilią i błogosła-
wieństwem na placu przed katedrą. 
Nasza parafia odpowiedzialna była 
za przygotowanie II ołtarza. 

05.06.2018
We wtorek, po Mszy św., odbyło  się 
spotkanie Rady  Parafialnej i Eko-
nomicznej.

Wzorem ubiegłego roku Dom u Ob-
latów zaprosił wszystkich chętnych 
parafian do udziału we wspólnej, 
letniej gimnastyce na świeżym po-
wietrzu. Zajęcia odbywać się będą 
w każdy wtorek o godzinie 10.00. 

14 – 16.06.2018
W dniach 14 – 16 czerwca parafia 
zorganizowała pielgrzymkę do Li-
chenia dla osób niepełnospraw-

moje. Jezus jest obecny w chlebie prawdziwie, rze-
czywiście i substancjalnie. Tu jest obecny cały Chrys-
tus, Bóg i Człowiek. Co nam jeszcze Jezus mówi o swo-
jej obecności? W czasie Ostatniej Wieczerzy dodał 
jeszcze słowa: To jest Ciało moje, które za was będzie 
wydane. Które za was będzie wydane. W Komunii 
Świętej przyjmujesz żywego Chrystusa, przyjmujesz 
Tego, który jest Życiem, przyjmujesz Go w chwili, gdy 
za Ciebie oddaje życie. To, co dokonało się w życiu Je-
zusa w Wielki Piątek: biczowanie, cierniem ukorono-
wanie, dźwiganie krzyża i konanie na krzyżu, uobecnia 
się podczas każdej Mszy Świętej. Staje się to obecne na 
ołtarzu. Choć naszymi zmysłami nie widzimy tego, to 
mamy w to wierzyć. Gdy przyjmujesz Jezusa w Komu-
nii Świętej, przyjmujesz Jego umęczone, konające Cia-
ło. I tak, jak po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się 
uczniom, by wzmocnić ich wiarę, tak chce umacniać 
naszą wiarę w swoją obecność w Eucharystii w licz-
nych cudach eucharystycznych. Cud w Lanciano, rok 
750. Badania wykonane w roku 1971 wykazały, że ma-
my tu fragment ciała, który jest przekrojem serca, grupa 
krwi AB, ta sama, która jest na Całunie Turyńskim. Cud 
w Buenos Aires, 1996 rok. Badania z 1999 roku wy-
kazały, że hostia jest połączona z fragmentem mięśnia 
sercowego, żyjącego człowieka, który strasznie 
cierpiał. Cud w Sokółce, 2008 rok. Badania z 2009 roku 
wykazały, że hostia jest złączona z tkanką mięśnia ser-
cowego. Cud w Legnicy, 2013 rok. Badania z 2014 wy-
kazały, że hostia połączona jest z mięśniem sercowym 
człowieka w czasie agonii. Takich udokumentowanych 
cudów eucharystycznych, które były dokładnie zbada-
ne przez naukowców jest około 100. Jedno się w nich 
powtarza: hostia jest złączona z kawałkiem mięśnia ser-
cowego, z grupą krwi AB, rzadką w Europie, często 
występującą w Palestynie, człowieka, mężczyzny, 
przeżywającego agonię, cierpiącego. 
Gdy przyjmujesz Komunię Święta, przyjmujesz Jezusa 
Chrystusa, Boga i Człowieka, który za ciebie oddaje ży-
cie, byś ty mógł żyć wiecznie.
Jeśli zrodziło się w tobie uczucie, że nie jesteś godny 

c.d. ze str. 13

przystępować do Komunii Świętej, przyjmować do ser-
ca samego Boga, to dobrze. Takie pozytywne poczucie 
niegodności jest potrzebne. Nikt z nas nie byłby go-
dzien przyjąć do swego serca Boga, gdyby Bóg nie u-
czynił nas godnymi. I my to wyrażamy w czasie Mszy 
Świętej słowami zaczerpniętymi z ewangelii: Panie, 
nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Te słowa 
wypowiada setnik proszący o uzdrowieni sługi. Ale 
zaraz z wielką ufnością dodaje, jak i my w czasie Mszy: 
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja.
Jezus najpierw wypowiada słowo już nie tylko zachęty: 
Bierzcie i jedzcie, ale wręcz słowo nakazu: Jeżeli nie 
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus 
wręcz nakazuje spożywanie Jego Ciała. Od karmienia 
się Jego Ciałem uzależnia nawet wejście do nieba.
Ale Jezus wypowiada też drugie słowo: Którym odpuś-
cicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane. Daje apostołom, a potem ich nas-
tępcom władzę odpuszczania grzechów, żeby przyjmo-
wali Jego Ciało do serc czystych, wyzwolonych z nie-
woli grzechu.
I choć my sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić 
się godnymi przyjęcia Komunii Świętej, to powinniś-

nych. Uczestnicy pielgrzymki prze-
bywali również w termach w U-
niejowie. 
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Świętej słowami zaczerpniętymi z ewangelii: Panie, 
nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Te słowa 
wypowiada setnik proszący o uzdrowieni sługi. Ale 
zaraz z wielką ufnością dodaje, jak i my w czasie Mszy: 
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja.
Jezus najpierw wypowiada słowo już nie tylko zachęty: 
Bierzcie i jedzcie, ale wręcz słowo nakazu: Jeżeli nie 
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus 
wręcz nakazuje spożywanie Jego Ciała. Od karmienia 
się Jego Ciałem uzależnia nawet wejście do nieba.
Ale Jezus wypowiada też drugie słowo: Którym odpuś-
cicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane. Daje apostołom, a potem ich nas-
tępcom władzę odpuszczania grzechów, żeby przyjmo-
wali Jego Ciało do serc czystych, wyzwolonych z nie-
woli grzechu.
I choć my sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić 
się godnymi przyjęcia Komunii Świętej, to powinniś-

nych. Uczestnicy pielgrzymki prze-
bywali również w termach w U-
niejowie. 
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my podjąć trzy działania, by jak najowocniej przeżyć 
ten moment.
Po pierwsze trzeba się do każdej Mszy przygotować. 
Najpierw poprzez oczyszczenie serca z brudu grzechu, 
przez przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Dalej 
poprzez post eucharystyczny, który obowiązuje godzi-
nę przed przystąpieniem do Komunii. W ramach przy-
gotowania warto wzbudzić intencję, w jakiej chcę przy-
jąć Jezusa do serca. Ważna jest też postawa zewnętrzna, 
nasz ubiór, gesty, które wykonujemy w czasie Mszy, 
nasze zaangażowanie w śpiew i odpowiedzi.
Po drugie trzeba przystępować do Komunii z żywą 
świadomością, że przyjmuję Ciało Chrystusa. I wyrazić 
swój szacunek na przykład przez przyklęknięcie. Na 
słowa kapłana: Ciało Chrystusa, odpowiadamy: Amen. 
To amen jest wyrazem naszej wiary w żywą obecność 
Jezusa w Eucharystii, a także zgodą na przyjęcie nie tyl-
ko Jego Ciała, ale także Jego nauki, wymagań, a także 
przyjęcia Jego Oblubienicy, czyli Koś-
cioła, wraz z jego nauczaniem, wyma-
ganiami.
Wyobraź sobie, że mężczyzna mówi 
do kobiety: chcę tylko twojego ciała, 
nie obchodzi mnie, co czujesz, co myś-
lisz, czego pragniesz, o czym marzysz. 
Jak się wtedy czuje taka kobieta?
A teraz pomyśl, jak bardzo znieważasz 
Boga, gdy chcesz przyjąć tylko Jego 
Ciało, bez Jego nauczania, wymagań, 
bez Jego Oblubienicy – Kościoła. 
Gwałtem znieważasz Boga.
Trzecim działaniem jest dziękczynie-
nie. W Starym Testamencie mamy opi-
sane wydarzenie sprowadzenia Arki 
Bożej do Jerozolimy. Król Dawid, któ-
remu towarzyszył 30-tysieczny tłum 
Izraelitów z wielką radością i wdzięcz-
nością prowadził Arkę, w której obecny był Bóg. Tak 
czytamy w tekście: Tak Dawid, jak i cały dom Izraela 
tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni 
i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cym-
bałach. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć 
kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid 
wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana. Da-
wid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę 
Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. 
A jak wygląda twoje dziękczynienie za tak wielki dar, 
który otrzymujesz?
Przejdźmy teraz do ostatniego punktu naszych rozwa-
żań, czyli Komunii świętokradczej. Na początek kilka 
obrazów, które pokażą nam, czym ów grzech ciężki 
jest. 
Jest to grzech Judasza, który uczestniczył w Ostatniej 
Wieczerzy, a w sercu już planował, jak wydać Jezusa 
Żydom. Gdy idziesz z grzechem ciężkim do Komunii 
Świętej, Jezus cię pyta: Po coś przyszedł przyjacielu? 
Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
Kto popełnia ten grzech, to tak jakby kazał mieszkać 
Chrystusowi w sercu pełnym namiętności i zła. Może 

wtedy usłyszeć słowa: Ty mnie na nowo prześladujesz 
i chętnie odebrałbyś mi życie, gdyby to było możliwe. 
Święty Paweł zapisał w 1 Liście do Koryntian takie sło-
wa: kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegod-
nie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Kto przyjmuje 
świętokradczo Komunię Świętą czyni w sercu nie 
mieszkanie dla Boga, ale drugą Golgotę, wznosi krzyż, 
na którym duchowo zabija Dawcę życia.
I ostatni obraz daje nam św. Katarzyna ze Sieny: Kto 
przystąpiłby do tego Sakramentu w stanie grzechu 
śmiertelnego, nie otrzyma żadnej łaski, chociaż przyjął 
rzeczywiście całego Boga i całego człowieka, jak ci 
rzekłem. Wiesz, do czego podobna jest dusza, która 
przyjmuje Sakrament w sposób niegodny? Do świecy, 
która wpadła do wody i tylko skwierczy, gdy się ją zbliży 
do ognia; gdy się ją chce zapalić, płomień gaśnie i po-
zostaje tylko swąd. Ta dusza także nosi w sobie świecę, 
którą otrzymała na chrzcie świętym, ale rzuciła ją do 

wody grzechu, który popełniła w sobie. 
Ta woda zmoczyła knot, to światło łas-
ki, które dane jej było na chrzcie świę-
tym i dopóki świeca nie wyschnie w og-
niu prawdziwej skruchy złączonej 
z wyznaniem grzechu, dusza przyjmu-
je u stołu ołtarza to światło faktycznie, 
lecz nie duchowo.
Gdy dusza nie jest tak przygotowana, 
jak powinna być do tego wielkiego 
misterium, to wielkie światło nie trwa 
w niej przez łaskę, lecz gaśnie natych-
miast i dusza pozostaje w większej 
rozterce, w większych ciemnościach 
i z cięższym grzechem. Z Sakramentu 
tego wynosi tylko zgrzyt wyrzutu su-
mienia nie z winy tego niezmąconego 
światła, lecz tej zgubnej wody, która 
jest w tej duszy i która udaremnia u-

czucie niezbędne do uczestnictwa w tym świetle.
Kiedy popełniamy grzech ciężki Komunii świętokrad-
czej?
Najpierw wtedy, gdy wcześniej odbyta spowiedź była 
świętokradcza. Bo zatailiśmy jakiś ciężki grzech, z bo-
jaźni lub wstydu, nie było w nas żalu ani chęci poprawy. 
Nieraz taka sytuacja ciągnie się długi czas. Ktoś w mło-
dości zataił grzech ciężki i potem przez kilka czy kil-
kanaście lat świętokradczo przystępuje do Komunii 
i kolejnych spowiedzi. Czyni to często, bo akurat są 
święta i wypada iść do spowiedzi, albo zbliża się 
chrzest, ślub i też trzeba mieć karteczkę od spowiedzi. 
Ale tak na prawdę nie robi przed spowiedzią ani rachun-
ku sumienia, ani nie żałuje za grzechy, ani nie ma za-
miaru się poprawić. Zdarzają się spowiedzi typu: ostat-
ni raz u spowiedzi byłem kilka lat temu, pokłóciłem się 
z kolegą, byłem nie uczciwy w pracy, więcej grzechów 
nie pamiętam. Bez porządnego rachunku sumienia, bez 
żalu, bez chęci poprawy, bez wiary, a potem do Komu-
nii, bez wiary, że to Jezus.
Nieraz do spowiedzi ludzie podchodzą z biegu, bez zro-
bienia rachunku sumienia, wyznają to, co zawsze. Mają 

po 40 lat, a wyznają: że paciorka nie mówili, że mamusi 
nie słuchali, bez spojrzenia w prawdzie na siebie i swo-
ją przeszłość, bez rachunku sumienia, bez wiary, a po-
tem do Komunii, bez wiary, że to Jezus.
Czasami człowiek nie chce się poprawić, bo dobrze mu 
z grzechem, bo to sprawia przyjemność, daje korzyści, 
bo się przyzwyczaił do grzechu, bo nie wierzy, że coś 
się może zmienić. Z czasem już nawet nie wyznaje tego 
jako grzech, tłumacząc sobie, że wszyscy tak robią. 
Coraz częściej ludzie korzystają ze spowiedzi, przystę-
pują do Komunii, choć wewnętrznie nie zgadzają się 
z jakąś kwestią moralną w nauczaniu Jezusa czy Koś-
cioła i nie wyznają tego jako grzech. Wtedy też spowie-
dzi i komunie są świętokradcze, gdy mam inne zdanie 
o antykoncepcji, in vitro, współżyciu przedmałżeń-
skim, mieszkaniu przed ślubem; gdy chcę tylko Ciało 
Jezusa, ale Jego nauczania już nie. 

Na koniec słowa św. Proboszcza z Ars: Powiedzą nie-
którzy, że lepiej wcale nie iść do stołu Pańskiego, niż się 
narażać na tak wielkie niebezpieczeństwo. Ja was nie 
chcę odwodzić od przyjmowania Komunii Świętej. 
Pragnąłem jedynie otworzyć wam oczy i dać choć słabe 
pojęcie, jak okropnym grzechem jest świętokradztwo, 
byście się go wystrzegali i przyjmowali Pana Jezusa 
zawsze sercem czystym i niewinnym. Jeżeli ktoś z obec-
nych poczuwałby się do tej zbrodni, niech otworzy oczy, 
póki czas i niech się z Bogiem pojedna, niech naprawi 
zło. Oby od dnia dzisiejszego nasze spowiedzi i Komu-
nie były takimi, jakimi pragnęlibyśmy je mieć w godzi-
nie śmierci, kiedy staniemy przed trybunałem Jezusa 
Chrystusa. Obyśmy wtedy z Jego rąk mogli otrzymać 
nagrodę niebieską!

o. Mariusz Urbański OMI

Szkoła Maryi

ZADOŚĆUCZYNIENIE
cierpienia Chrystusa. Nie powinniś-
my lekko traktować tego, że Chry-
stusa z rozkazu Poncjusza Piłata 
został ubiczowany niemalże na 
śmierć. Nie możemy lekceważyć te-
go, że  na Chrystusa pluto i włożono 
Mu koronę z cierni. I z pewnością 
nie możemy nie doceniać ważności 
tego, że przebito Jego ręce i stopy 
oraz bólu i pragnienia, jakich doś-
wiadczył na krzyżu z naszego po-
wodu. Czy rzeczywiście potrafimy 
rozmyślać nad Ofiarą Chrystusa za 
nas, za nasze grzechy? Odpowiedź 
na to pytanie staje się również odpo-
wiedzią na rozumienie problemu 
zadośćuczynienia za nasze grzechy. 
Po pierwsze, Cierpienie Chrystusa 
usatysfakcjonowało Bożą sprawie-
dliwość, czyniąc zbawienie możli-
wym dla nas.
2 Kor 5,21 – „On Tego, który nie 
znał grzechu, za nas uczynił grze-
chem, abyśmy stali się w Nim spra-
wiedliwością Bożą”. 
Po drugie, poznanie Chrystusa wie-
lu usprawiedliwia: Izajasz 53,11b 
„Mój sprawiedliwy sługa wielu u-
czyni sprawiedliwymi, bo on weź-
mie na siebie ich winy”. Dz 16,31 
„Uwierz w Jezusa Chrystusa, a zba-
wisz się ty i cała twoja rodzina”.
Po trzecie, Chrystus, biorący winy 
ludzi, stał się pełnym zadośćuczy-
nieniem za winy grzeszników. Iza-
jasz 53:11c „Bo On weźmie na sie-
bie ich winy”. Ef 2,5  „…umarłych 
z powodu występków, przywrócił 

Św. Jan Chrzciciel wzywając do na-
wrócenia prosił, aby człowiek czy-
nił owoce godne pokuty. Ktokol-
wiek zatem z nas popełnił grzech, 
choćby otrzymał już odpuszczenie, 
musi pokutować, żeby została MU 
też darowana kara doczesna. 
Drodzy Siostry i Bracia, ciekawe 
sformułowanie: owoce godne po-
kuty. Owoc to wynik złożonej pracy 
i wysiłku, który trzeba włożyć, aby 
pojawił się fizyczny lub duchowy o-
woc. Dlaczego Maryja woła do 
świata w Objawieniach Fatimskich 
i prosi o pokutę? Dlaczego tak trud-
no człowiekowi podjąć pokutę za 
swoje grzechy? 
Żeby choć trochę zrozumieć istotę 
zadośćuczynienia trzeba rozpocząć 
od Jezusa. Nasze spojrzenia powin-
ny zatrzymać się na osobie Jezusa 
Chrystusa, który za darmo poświę-
cił siebie w ofierze.  
Iż 53,11 „Po swojej udręce zobaczy 
światłość i nasyci się tym, co poz-
na”. 
W tych słowach mamy Boga Ojca 
mówiącego na temat Swego Syna, 
ogłaszającego, że Chrystus będzie 
bardzo cierpiał, ale również o tym, 
że czeka Go nagroda. Jakże wspa-
niałe jest obserwowanie osób Trój-
cy, współdziałających w kwestii 
zbawienia! „Męka duszy i ciała – 
udręka” odnosi się do bólu i agonii 
Chrystusa, których doświadczył 
cierpiąc za nasze grzechy. Nie wol-
no nam nie doceniać fizycznego 

nas do życia z Chrystusem. Łaską 
jesteście zbawieni!”
Pomiędzy sakramentem chrztu a sa-
kramentem Pokuty zachodzi ta róż-
nica, że przy Chrzcie Świętym u-
jawnia się samo miłosierdzie, że tu 
Bóg wszystko nam przebacza i ni-
czego się od nas nie domaga, nato-
miast w sakramencie Pokuty prze-
bacza nam nasze grzechy, ale żąda 
od nas pracy i zadośćuczynienia. 
Prosi nas, aby pokuta była momen-
tem refleksji nad moim czynem, 
sposobem życia.  
Ostatnim aktem spowiedzi jest za-
dośćuczynienie Panu Bogu i bliź-
niemu. Każdy bowiem grzech jest 
wykroczeniem przeciwko Panu Bo-
gu, a często także przeciwko bliź-
niemu i świętości wspólnoty wie-
rzących. Zadośćuczynienie jest za-
tem przywróceniem i odnowieniem 
tej nadszarpniętej przez grzech re-
lacji z Panem Bogiem i bliźnim. 
Przywraca również sprawiedliwość 
naruszoną przez nasze grzechy.
Zadośćuczynienie w pierwszej ko-
lejności jest jednak znakiem nasze-
go osobistego zaangażowania się w 
procesie nawrócenia, powrotu do 
Pana Boga. Nie można zatem trak-
tować pokuty jako opłaty, odpraco-
wania czy odszkodowania danemu 
Panu Bogu za popełniony grzech. 
Nasze zbawienie dokonało się już 
dzięki męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa, a my ten 
dar Bożej miłości możemy przyjąć 
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my podjąć trzy działania, by jak najowocniej przeżyć 
ten moment.
Po pierwsze trzeba się do każdej Mszy przygotować. 
Najpierw poprzez oczyszczenie serca z brudu grzechu, 
przez przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Dalej 
poprzez post eucharystyczny, który obowiązuje godzi-
nę przed przystąpieniem do Komunii. W ramach przy-
gotowania warto wzbudzić intencję, w jakiej chcę przy-
jąć Jezusa do serca. Ważna jest też postawa zewnętrzna, 
nasz ubiór, gesty, które wykonujemy w czasie Mszy, 
nasze zaangażowanie w śpiew i odpowiedzi.
Po drugie trzeba przystępować do Komunii z żywą 
świadomością, że przyjmuję Ciało Chrystusa. I wyrazić 
swój szacunek na przykład przez przyklęknięcie. Na 
słowa kapłana: Ciało Chrystusa, odpowiadamy: Amen. 
To amen jest wyrazem naszej wiary w żywą obecność 
Jezusa w Eucharystii, a także zgodą na przyjęcie nie tyl-
ko Jego Ciała, ale także Jego nauki, wymagań, a także 
przyjęcia Jego Oblubienicy, czyli Koś-
cioła, wraz z jego nauczaniem, wyma-
ganiami.
Wyobraź sobie, że mężczyzna mówi 
do kobiety: chcę tylko twojego ciała, 
nie obchodzi mnie, co czujesz, co myś-
lisz, czego pragniesz, o czym marzysz. 
Jak się wtedy czuje taka kobieta?
A teraz pomyśl, jak bardzo znieważasz 
Boga, gdy chcesz przyjąć tylko Jego 
Ciało, bez Jego nauczania, wymagań, 
bez Jego Oblubienicy – Kościoła. 
Gwałtem znieważasz Boga.
Trzecim działaniem jest dziękczynie-
nie. W Starym Testamencie mamy opi-
sane wydarzenie sprowadzenia Arki 
Bożej do Jerozolimy. Król Dawid, któ-
remu towarzyszył 30-tysieczny tłum 
Izraelitów z wielką radością i wdzięcz-
nością prowadził Arkę, w której obecny był Bóg. Tak 
czytamy w tekście: Tak Dawid, jak i cały dom Izraela 
tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni 
i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cym-
bałach. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć 
kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid 
wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana. Da-
wid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę 
Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. 
A jak wygląda twoje dziękczynienie za tak wielki dar, 
który otrzymujesz?
Przejdźmy teraz do ostatniego punktu naszych rozwa-
żań, czyli Komunii świętokradczej. Na początek kilka 
obrazów, które pokażą nam, czym ów grzech ciężki 
jest. 
Jest to grzech Judasza, który uczestniczył w Ostatniej 
Wieczerzy, a w sercu już planował, jak wydać Jezusa 
Żydom. Gdy idziesz z grzechem ciężkim do Komunii 
Świętej, Jezus cię pyta: Po coś przyszedł przyjacielu? 
Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
Kto popełnia ten grzech, to tak jakby kazał mieszkać 
Chrystusowi w sercu pełnym namiętności i zła. Może 

wtedy usłyszeć słowa: Ty mnie na nowo prześladujesz 
i chętnie odebrałbyś mi życie, gdyby to było możliwe. 
Święty Paweł zapisał w 1 Liście do Koryntian takie sło-
wa: kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegod-
nie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Kto przyjmuje 
świętokradczo Komunię Świętą czyni w sercu nie 
mieszkanie dla Boga, ale drugą Golgotę, wznosi krzyż, 
na którym duchowo zabija Dawcę życia.
I ostatni obraz daje nam św. Katarzyna ze Sieny: Kto 
przystąpiłby do tego Sakramentu w stanie grzechu 
śmiertelnego, nie otrzyma żadnej łaski, chociaż przyjął 
rzeczywiście całego Boga i całego człowieka, jak ci 
rzekłem. Wiesz, do czego podobna jest dusza, która 
przyjmuje Sakrament w sposób niegodny? Do świecy, 
która wpadła do wody i tylko skwierczy, gdy się ją zbliży 
do ognia; gdy się ją chce zapalić, płomień gaśnie i po-
zostaje tylko swąd. Ta dusza także nosi w sobie świecę, 
którą otrzymała na chrzcie świętym, ale rzuciła ją do 

wody grzechu, który popełniła w sobie. 
Ta woda zmoczyła knot, to światło łas-
ki, które dane jej było na chrzcie świę-
tym i dopóki świeca nie wyschnie w og-
niu prawdziwej skruchy złączonej 
z wyznaniem grzechu, dusza przyjmu-
je u stołu ołtarza to światło faktycznie, 
lecz nie duchowo.
Gdy dusza nie jest tak przygotowana, 
jak powinna być do tego wielkiego 
misterium, to wielkie światło nie trwa 
w niej przez łaskę, lecz gaśnie natych-
miast i dusza pozostaje w większej 
rozterce, w większych ciemnościach 
i z cięższym grzechem. Z Sakramentu 
tego wynosi tylko zgrzyt wyrzutu su-
mienia nie z winy tego niezmąconego 
światła, lecz tej zgubnej wody, która 
jest w tej duszy i która udaremnia u-

czucie niezbędne do uczestnictwa w tym świetle.
Kiedy popełniamy grzech ciężki Komunii świętokrad-
czej?
Najpierw wtedy, gdy wcześniej odbyta spowiedź była 
świętokradcza. Bo zatailiśmy jakiś ciężki grzech, z bo-
jaźni lub wstydu, nie było w nas żalu ani chęci poprawy. 
Nieraz taka sytuacja ciągnie się długi czas. Ktoś w mło-
dości zataił grzech ciężki i potem przez kilka czy kil-
kanaście lat świętokradczo przystępuje do Komunii 
i kolejnych spowiedzi. Czyni to często, bo akurat są 
święta i wypada iść do spowiedzi, albo zbliża się 
chrzest, ślub i też trzeba mieć karteczkę od spowiedzi. 
Ale tak na prawdę nie robi przed spowiedzią ani rachun-
ku sumienia, ani nie żałuje za grzechy, ani nie ma za-
miaru się poprawić. Zdarzają się spowiedzi typu: ostat-
ni raz u spowiedzi byłem kilka lat temu, pokłóciłem się 
z kolegą, byłem nie uczciwy w pracy, więcej grzechów 
nie pamiętam. Bez porządnego rachunku sumienia, bez 
żalu, bez chęci poprawy, bez wiary, a potem do Komu-
nii, bez wiary, że to Jezus.
Nieraz do spowiedzi ludzie podchodzą z biegu, bez zro-
bienia rachunku sumienia, wyznają to, co zawsze. Mają 

po 40 lat, a wyznają: że paciorka nie mówili, że mamusi 
nie słuchali, bez spojrzenia w prawdzie na siebie i swo-
ją przeszłość, bez rachunku sumienia, bez wiary, a po-
tem do Komunii, bez wiary, że to Jezus.
Czasami człowiek nie chce się poprawić, bo dobrze mu 
z grzechem, bo to sprawia przyjemność, daje korzyści, 
bo się przyzwyczaił do grzechu, bo nie wierzy, że coś 
się może zmienić. Z czasem już nawet nie wyznaje tego 
jako grzech, tłumacząc sobie, że wszyscy tak robią. 
Coraz częściej ludzie korzystają ze spowiedzi, przystę-
pują do Komunii, choć wewnętrznie nie zgadzają się 
z jakąś kwestią moralną w nauczaniu Jezusa czy Koś-
cioła i nie wyznają tego jako grzech. Wtedy też spowie-
dzi i komunie są świętokradcze, gdy mam inne zdanie 
o antykoncepcji, in vitro, współżyciu przedmałżeń-
skim, mieszkaniu przed ślubem; gdy chcę tylko Ciało 
Jezusa, ale Jego nauczania już nie. 

Na koniec słowa św. Proboszcza z Ars: Powiedzą nie-
którzy, że lepiej wcale nie iść do stołu Pańskiego, niż się 
narażać na tak wielkie niebezpieczeństwo. Ja was nie 
chcę odwodzić od przyjmowania Komunii Świętej. 
Pragnąłem jedynie otworzyć wam oczy i dać choć słabe 
pojęcie, jak okropnym grzechem jest świętokradztwo, 
byście się go wystrzegali i przyjmowali Pana Jezusa 
zawsze sercem czystym i niewinnym. Jeżeli ktoś z obec-
nych poczuwałby się do tej zbrodni, niech otworzy oczy, 
póki czas i niech się z Bogiem pojedna, niech naprawi 
zło. Oby od dnia dzisiejszego nasze spowiedzi i Komu-
nie były takimi, jakimi pragnęlibyśmy je mieć w godzi-
nie śmierci, kiedy staniemy przed trybunałem Jezusa 
Chrystusa. Obyśmy wtedy z Jego rąk mogli otrzymać 
nagrodę niebieską!

o. Mariusz Urbański OMI

Szkoła Maryi

ZADOŚĆUCZYNIENIE
cierpienia Chrystusa. Nie powinniś-
my lekko traktować tego, że Chry-
stusa z rozkazu Poncjusza Piłata 
został ubiczowany niemalże na 
śmierć. Nie możemy lekceważyć te-
go, że  na Chrystusa pluto i włożono 
Mu koronę z cierni. I z pewnością 
nie możemy nie doceniać ważności 
tego, że przebito Jego ręce i stopy 
oraz bólu i pragnienia, jakich doś-
wiadczył na krzyżu z naszego po-
wodu. Czy rzeczywiście potrafimy 
rozmyślać nad Ofiarą Chrystusa za 
nas, za nasze grzechy? Odpowiedź 
na to pytanie staje się również odpo-
wiedzią na rozumienie problemu 
zadośćuczynienia za nasze grzechy. 
Po pierwsze, Cierpienie Chrystusa 
usatysfakcjonowało Bożą sprawie-
dliwość, czyniąc zbawienie możli-
wym dla nas.
2 Kor 5,21 – „On Tego, który nie 
znał grzechu, za nas uczynił grze-
chem, abyśmy stali się w Nim spra-
wiedliwością Bożą”. 
Po drugie, poznanie Chrystusa wie-
lu usprawiedliwia: Izajasz 53,11b 
„Mój sprawiedliwy sługa wielu u-
czyni sprawiedliwymi, bo on weź-
mie na siebie ich winy”. Dz 16,31 
„Uwierz w Jezusa Chrystusa, a zba-
wisz się ty i cała twoja rodzina”.
Po trzecie, Chrystus, biorący winy 
ludzi, stał się pełnym zadośćuczy-
nieniem za winy grzeszników. Iza-
jasz 53:11c „Bo On weźmie na sie-
bie ich winy”. Ef 2,5  „…umarłych 
z powodu występków, przywrócił 

Św. Jan Chrzciciel wzywając do na-
wrócenia prosił, aby człowiek czy-
nił owoce godne pokuty. Ktokol-
wiek zatem z nas popełnił grzech, 
choćby otrzymał już odpuszczenie, 
musi pokutować, żeby została MU 
też darowana kara doczesna. 
Drodzy Siostry i Bracia, ciekawe 
sformułowanie: owoce godne po-
kuty. Owoc to wynik złożonej pracy 
i wysiłku, który trzeba włożyć, aby 
pojawił się fizyczny lub duchowy o-
woc. Dlaczego Maryja woła do 
świata w Objawieniach Fatimskich 
i prosi o pokutę? Dlaczego tak trud-
no człowiekowi podjąć pokutę za 
swoje grzechy? 
Żeby choć trochę zrozumieć istotę 
zadośćuczynienia trzeba rozpocząć 
od Jezusa. Nasze spojrzenia powin-
ny zatrzymać się na osobie Jezusa 
Chrystusa, który za darmo poświę-
cił siebie w ofierze.  
Iż 53,11 „Po swojej udręce zobaczy 
światłość i nasyci się tym, co poz-
na”. 
W tych słowach mamy Boga Ojca 
mówiącego na temat Swego Syna, 
ogłaszającego, że Chrystus będzie 
bardzo cierpiał, ale również o tym, 
że czeka Go nagroda. Jakże wspa-
niałe jest obserwowanie osób Trój-
cy, współdziałających w kwestii 
zbawienia! „Męka duszy i ciała – 
udręka” odnosi się do bólu i agonii 
Chrystusa, których doświadczył 
cierpiąc za nasze grzechy. Nie wol-
no nam nie doceniać fizycznego 

nas do życia z Chrystusem. Łaską 
jesteście zbawieni!”
Pomiędzy sakramentem chrztu a sa-
kramentem Pokuty zachodzi ta róż-
nica, że przy Chrzcie Świętym u-
jawnia się samo miłosierdzie, że tu 
Bóg wszystko nam przebacza i ni-
czego się od nas nie domaga, nato-
miast w sakramencie Pokuty prze-
bacza nam nasze grzechy, ale żąda 
od nas pracy i zadośćuczynienia. 
Prosi nas, aby pokuta była momen-
tem refleksji nad moim czynem, 
sposobem życia.  
Ostatnim aktem spowiedzi jest za-
dośćuczynienie Panu Bogu i bliź-
niemu. Każdy bowiem grzech jest 
wykroczeniem przeciwko Panu Bo-
gu, a często także przeciwko bliź-
niemu i świętości wspólnoty wie-
rzących. Zadośćuczynienie jest za-
tem przywróceniem i odnowieniem 
tej nadszarpniętej przez grzech re-
lacji z Panem Bogiem i bliźnim. 
Przywraca również sprawiedliwość 
naruszoną przez nasze grzechy.
Zadośćuczynienie w pierwszej ko-
lejności jest jednak znakiem nasze-
go osobistego zaangażowania się w 
procesie nawrócenia, powrotu do 
Pana Boga. Nie można zatem trak-
tować pokuty jako opłaty, odpraco-
wania czy odszkodowania danemu 
Panu Bogu za popełniony grzech. 
Nasze zbawienie dokonało się już 
dzięki męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa, a my ten 
dar Bożej miłości możemy przyjąć 
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nych zapachów. Za ladą krząta się miła, skromna, 
w sukience w kropeczki, pani Kasia – właścicielka tego 
miejsca – i zaprasza nas do środka. Ona, niczym księż-
niczka z najpiękniejszych baśni, zajmuje się złocistym 
karmelem. Wylewa go na blat stołu i dodaje kolorowe 
barwniki. Z wielobarwnych mas powstaje jeden wielki  
„poplątaniec”. I wtedy zaczyna się niespodziewane. 
Każdy dostaje fragment zawijańca i formuje swoje ma-

rzenie. Powstają cudownie kolorowe i różnego kształtu lizaki. Zaczarowany karmel na patyku to kwiaty, serdusz-
ka, a nawet zajączek. Świat czarów trwa. Żal zjadać lizaki, ale chęć spróbowania słodkości zwycięża. Udaje się 
uratować chociaż po jednym lizaku, które pani Kasia cudnie pakuje i pozwala zabrać do domu. Zajęcia się kończą, 
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albo odrzucić. Sakrament spowie-
dzi, a tym samym i zadośćuczynie-
nie, jest wejściem na tę drogę na-
wrócenia i przyjęciem Bożego mi-
łosierdzia.
Poza zaleconą przez kapłana pokutą 
należy zastanowić się, w czym 
skrzywdziliśmy drugiego człowie-
ka (lub społeczeństwo) i konsek-
wentnie starać się doprowadzić do 
pojednania i wyrównania krzywd. 
Często wiąże się to z konkretnymi 
decyzjami i działaniami.
Sakrament Pokuty ustanowił sam 
Pan Jezus. Jego miłosierdzie jest 
przeogromne, gdyż przebacza nam 
najbardziej straszne i nieprzeliczo-
ne grzechy. Kto godnie korzysta 
z sakramentu Pokuty, ten odzyskuje 
łaskę i wewnętrzną harmonię po-
między sercem a rozumem. 
Osoba, która przeprasza, ale nie ża-
łuje za swoje grzechy lub ma dalej 
zamiar tak postępować, jest osobą 
dwulicową w oczach samego Boga. 
Może dlatego po wielu spowie-
dziach dalej towarzyszy nam smu-
tek. Bo my wiemy, jaki jest stopień 
przywiązania do grzechu i nie da się 
oszukać Boga. Biblia mówi, że „u-
marliśmy przez upadki” (Ef 2,5). 
Taka jest prawdziwa natura grze-
chu. Jesteśmy martwi na sprawy 
dotyczące Chrystusa. Można po-
wiedzieć nie czujemy ducha Chrys-
tusowego, ponieważ żyjemy w 
grzechu.  
Ile zła wlewa się w serce małżon-
ków z powodu zdrady. I myślicie, że 
wyznanie grzechu w konfesjonale 
wszystko załatwia. Jeśli ktoś tak 
myśli, to musi być bardzo naiwny. 
Zło zdrady rozlewa się w sercach 
całej rodziny jak trucizna, która nie-
leczona odpowiednio może dopro-
wadzić do śmierci duchowej nasze-
go serca i rozumu. Konsekwencją 
jest śmierć związku. Odmówienie 
pokuty zadanej przez kapłana to po-
czątek pracy, którą trzeba włożyć, 
aby naprawić to, co się samemu ze-
psuło. Czy myślicie, że dziesiątka 
różańca którą kapłan zadaje 
w ramach pokuty, załatwia nam 
sprawę naszych serc?
Dlatego trzeba poznać swoje grze-
chy, ich liczbę i okoliczności, które 
zmieniają rodzaj grzechu. Bez mod-
litwy do Ducha Świętego człowiek 

nie jest w stanie zobaczyć swoich 
grzechów i jego skutków. Ma nieja-
ko oczy na uwięzi, prowadzone 
przez ślepotę grzechu. Zaślepia nas 
nasza namiętność, względy ludzkie 
oraz nasza próżność. Bez modlitwy 
do Ducha Świętego nie będę w sta-
nie szczerze się wyspowiadać i rów-
nież bez Jego obecności w moim ży-
ciu nie zaistnieje żadna skrucha. 
Ktoś może przepraszać, a w myś-
lach pragnąć zupełnie czegoś inne-
go. I Bóg o tym wie. Dlatego wraca-
my do słów Św. Jana Chrzciciela, 

który mówi, że trzeba nam wyda-
wać owoce godne pokuty. Trzeba 
modlić się, aby Bóg zachował nas 
od ślepoty moralnej i od zguby 
wiecznej.
Św. Proboszcz z Ars do swoich 
wiernych w jednej z nauk powie-
dział: musimy czynić pokutę także 
za grzechy już przebaczone. 
Jakie pokuty nakładano w pierw-
szych wiekach Kościoła? 
1. Za bezmyślne wzywanie imienia 

Boga (dzisiaj to powszechny 
zwyczaj) skazywano takiego 
człowieka na post o chlebie i wo-
dzie przez siedem dni. 

2. Jeśli ktoś korzystał z rady u wróż-
ki i czarodziejów lub innych ludzi 
łamiących pierwsze przykazanie, 
musiał pokutować siedem lat. 

3. Za rozmawianie w czasie Mszy 
św. skazywano na post o chlebie 
i wodzie przez 9 dni.

4. Za naśmiewanie się z biskupa lub 
kapłana, za drwienie sobie z ich 
nauk, skazywano takiego czło-
wieka na 40 dni pokuty.

5. Jeśli dziewczyna dopuściła się 
grzechu z żonatym człowiekiem, 
pokutowała za to 10 lat. 

To tylko wybrane przykłady. Ktoś 
może oczywiście podać koronny 
przykład – proszę księdza, dzisiaj 
mamy XXI wiek. Można się uś-
miechnąć pod nosem i powiedzieć 
sobie, jakie to było staromodne czy 
staroświeckie. Zupełnie to nie przy-
stoi do dzisiejszych, tak nowoczes-
nych czasów. 
Warto zadać sobie pytanie: Jak myś-
lisz Bracie i Siostro, czy człowiek, 
który otrzymywał taką pokutę, nie 
zastanawiał się w trakcie trwania tej 
pokuty nad grzechem i jego konse-
kwencjami. Właśnie w pokucie 
przecież o to chodzi. Obraziłem Bo-
ga i aby coś się zmieniło w moim 
życiu, trzeba nad tym się zastano-
wić.  Św. Grzegorz Wielki mówi 
tak: „Powróć do siebie, człowieku, 
zbadaj zacisze swego serca”. Może 
i za długie były pokuty, ale dzisiaj 
można śmiało powiedzieć, że nie-
które pokuty są stanowczo za krót-
kie. 
Św Cyprian mówi, że pokuta po-
winna dorównywać winie, a lekar-
stwo powinno się stosować do cho-
roby. Pokutę należy odmówić po-
bożnie z gorącym postanowieniem 
nie wracania do dawnych grzechów. 
W pokucie powinna być również ra-
dość, że mogę tak łatwym sposobem 
zadośćuczynić za swoje grzechy, 
które zasługują na wieczne potępie-
nie. 
Problem współczesnego człowieka 
polega na tym, że my nie chcemy 
pokutować za swoje grzechy. Obo-
jętność na Boga to pewna forma u-
krytego buntu. Ten bunt rodzi złu-
dzenie, polegające na tym, że może-
my obyć się bez Boga, aby lepiej 
żyć na tej ziemi. Bunt nosi w sobie 
hałas, który trzeba wyciszyć obec-
nością Boga. Zanim nieraz oskarży 
się Boga za wszelkie zło w świecie, 
trzeba zapytać współczesnego czło-
wieka, czy równie łatwo potrafi 
przystąpić do spowiedzi i zadośću-
czynić za swoje grzechy.

O. Proboszcz

Cud malina!

Z Domu u Oblatów
Maj w naszym Domu przebiegł śpiewająco – 
każdego dnia zaraz po śniadaniu wspólnie 
śpiewaliśmy Godzinki i pieśni Maryjne, 
a w połowie miesiąca gościliśmy w filharmo-
nii na koncercie „Cztery pory roku”. Kilka razy 
odwiedził nas o. Dawid z młodzieżą, która z za-
ciekawieniem słuchała, jak spędzamy czas 
przy Brackiej. Jedna z klas obiecała nam nawet 
sesję zdjęciową w przykościelnym parku. By-
liśmy również z wizytą w Przedszkolu nr 27, 
gdzie dzieci przygotowały dla nas przedsta-
wienie „SOS ziemia”, a my w zamian czyta-
liśmy im bajki. Zwieńczeniem maja był udział 
naszych przedstawicieli w imprezie integracyj-
nej dla seniorów zorganizowanej przez GCPR. 
Przygotowano dwugodzinny rejs Kuną po 
Warcie oraz ognisko w Santoku. 
W czerwiec wkroczyliśmy na 
sportowo, bo na wtorkową gim-
nastykę zaprosiliśmy także se-
niorów spoza naszego Domu. Ta-
kie wspólne ćwiczenia prowa-
dzić będziemy przez całe waka-
cje (zapraszamy chętnych w 
każdy wtorek na godzinę 10.00).

Anna Jakubowska

Wakacyjna Akcja Caritas 2018
Caritas diecezjalna w tym roku organizuje formy wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży działających w różnych dziełach 
Caritas, ale też i dla wszystkich chętnych. Każda forma wy-
poczynku jest inna, a program dopasowany do wieku uczest-
ników. Zostały jeszcze miejsca na obozie górskim. Serdecz-
nie zachęcamy do udziału.
Obóz górski
Termin: 30.07-05.08.2018
Koszt: 650 zł
Miejsce: Góry Stołowe, przeznaczony dla dzieci i młodzieży 
od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż. W ramach programu 

planowane jest wejście na 
Szczeliniec, zwiedzanie Rezer-
watu Błędne Skały, Twierdzy 
Kłodzkiej, Czeskiego Skalnego Miasta, Bazyliki w Wam-
bierzycach. Oprócz tego dla wszystkich uczestników war-
sztaty kulinarne, muzyczne (można przyjechać z własnym 
instrumentem), plastyczne, wieczory z planszówkami i wie-
le innych atrakcji.
Kontakt w sprawie obozu:
Leszek Masklak
lmasklak@caritas.pl tel.  600-990-377
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albo odrzucić. Sakrament spowie-
dzi, a tym samym i zadośćuczynie-
nie, jest wejściem na tę drogę na-
wrócenia i przyjęciem Bożego mi-
łosierdzia.
Poza zaleconą przez kapłana pokutą 
należy zastanowić się, w czym 
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wentnie starać się doprowadzić do 
pojednania i wyrównania krzywd. 
Często wiąże się to z konkretnymi 
decyzjami i działaniami.
Sakrament Pokuty ustanowił sam 
Pan Jezus. Jego miłosierdzie jest 
przeogromne, gdyż przebacza nam 
najbardziej straszne i nieprzeliczo-
ne grzechy. Kto godnie korzysta 
z sakramentu Pokuty, ten odzyskuje 
łaskę i wewnętrzną harmonię po-
między sercem a rozumem. 
Osoba, która przeprasza, ale nie ża-
łuje za swoje grzechy lub ma dalej 
zamiar tak postępować, jest osobą 
dwulicową w oczach samego Boga. 
Może dlatego po wielu spowie-
dziach dalej towarzyszy nam smu-
tek. Bo my wiemy, jaki jest stopień 
przywiązania do grzechu i nie da się 
oszukać Boga. Biblia mówi, że „u-
marliśmy przez upadki” (Ef 2,5). 
Taka jest prawdziwa natura grze-
chu. Jesteśmy martwi na sprawy 
dotyczące Chrystusa. Można po-
wiedzieć nie czujemy ducha Chrys-
tusowego, ponieważ żyjemy w 
grzechu.  
Ile zła wlewa się w serce małżon-
ków z powodu zdrady. I myślicie, że 
wyznanie grzechu w konfesjonale 
wszystko załatwia. Jeśli ktoś tak 
myśli, to musi być bardzo naiwny. 
Zło zdrady rozlewa się w sercach 
całej rodziny jak trucizna, która nie-
leczona odpowiednio może dopro-
wadzić do śmierci duchowej nasze-
go serca i rozumu. Konsekwencją 
jest śmierć związku. Odmówienie 
pokuty zadanej przez kapłana to po-
czątek pracy, którą trzeba włożyć, 
aby naprawić to, co się samemu ze-
psuło. Czy myślicie, że dziesiątka 
różańca którą kapłan zadaje 
w ramach pokuty, załatwia nam 
sprawę naszych serc?
Dlatego trzeba poznać swoje grze-
chy, ich liczbę i okoliczności, które 
zmieniają rodzaj grzechu. Bez mod-
litwy do Ducha Świętego człowiek 

nie jest w stanie zobaczyć swoich 
grzechów i jego skutków. Ma nieja-
ko oczy na uwięzi, prowadzone 
przez ślepotę grzechu. Zaślepia nas 
nasza namiętność, względy ludzkie 
oraz nasza próżność. Bez modlitwy 
do Ducha Świętego nie będę w sta-
nie szczerze się wyspowiadać i rów-
nież bez Jego obecności w moim ży-
ciu nie zaistnieje żadna skrucha. 
Ktoś może przepraszać, a w myś-
lach pragnąć zupełnie czegoś inne-
go. I Bóg o tym wie. Dlatego wraca-
my do słów Św. Jana Chrzciciela, 

który mówi, że trzeba nam wyda-
wać owoce godne pokuty. Trzeba 
modlić się, aby Bóg zachował nas 
od ślepoty moralnej i od zguby 
wiecznej.
Św. Proboszcz z Ars do swoich 
wiernych w jednej z nauk powie-
dział: musimy czynić pokutę także 
za grzechy już przebaczone. 
Jakie pokuty nakładano w pierw-
szych wiekach Kościoła? 
1. Za bezmyślne wzywanie imienia 

Boga (dzisiaj to powszechny 
zwyczaj) skazywano takiego 
człowieka na post o chlebie i wo-
dzie przez siedem dni. 

2. Jeśli ktoś korzystał z rady u wróż-
ki i czarodziejów lub innych ludzi 
łamiących pierwsze przykazanie, 
musiał pokutować siedem lat. 

3. Za rozmawianie w czasie Mszy 
św. skazywano na post o chlebie 
i wodzie przez 9 dni.

4. Za naśmiewanie się z biskupa lub 
kapłana, za drwienie sobie z ich 
nauk, skazywano takiego czło-
wieka na 40 dni pokuty.

5. Jeśli dziewczyna dopuściła się 
grzechu z żonatym człowiekiem, 
pokutowała za to 10 lat. 

To tylko wybrane przykłady. Ktoś 
może oczywiście podać koronny 
przykład – proszę księdza, dzisiaj 
mamy XXI wiek. Można się uś-
miechnąć pod nosem i powiedzieć 
sobie, jakie to było staromodne czy 
staroświeckie. Zupełnie to nie przy-
stoi do dzisiejszych, tak nowoczes-
nych czasów. 
Warto zadać sobie pytanie: Jak myś-
lisz Bracie i Siostro, czy człowiek, 
który otrzymywał taką pokutę, nie 
zastanawiał się w trakcie trwania tej 
pokuty nad grzechem i jego konse-
kwencjami. Właśnie w pokucie 
przecież o to chodzi. Obraziłem Bo-
ga i aby coś się zmieniło w moim 
życiu, trzeba nad tym się zastano-
wić.  Św. Grzegorz Wielki mówi 
tak: „Powróć do siebie, człowieku, 
zbadaj zacisze swego serca”. Może 
i za długie były pokuty, ale dzisiaj 
można śmiało powiedzieć, że nie-
które pokuty są stanowczo za krót-
kie. 
Św Cyprian mówi, że pokuta po-
winna dorównywać winie, a lekar-
stwo powinno się stosować do cho-
roby. Pokutę należy odmówić po-
bożnie z gorącym postanowieniem 
nie wracania do dawnych grzechów. 
W pokucie powinna być również ra-
dość, że mogę tak łatwym sposobem 
zadośćuczynić za swoje grzechy, 
które zasługują na wieczne potępie-
nie. 
Problem współczesnego człowieka 
polega na tym, że my nie chcemy 
pokutować za swoje grzechy. Obo-
jętność na Boga to pewna forma u-
krytego buntu. Ten bunt rodzi złu-
dzenie, polegające na tym, że może-
my obyć się bez Boga, aby lepiej 
żyć na tej ziemi. Bunt nosi w sobie 
hałas, który trzeba wyciszyć obec-
nością Boga. Zanim nieraz oskarży 
się Boga za wszelkie zło w świecie, 
trzeba zapytać współczesnego czło-
wieka, czy równie łatwo potrafi 
przystąpić do spowiedzi i zadośću-
czynić za swoje grzechy.

O. Proboszcz

Cud malina!

Z Domu u Oblatów
Maj w naszym Domu przebiegł śpiewająco – 
każdego dnia zaraz po śniadaniu wspólnie 
śpiewaliśmy Godzinki i pieśni Maryjne, 
a w połowie miesiąca gościliśmy w filharmo-
nii na koncercie „Cztery pory roku”. Kilka razy 
odwiedził nas o. Dawid z młodzieżą, która z za-
ciekawieniem słuchała, jak spędzamy czas 
przy Brackiej. Jedna z klas obiecała nam nawet 
sesję zdjęciową w przykościelnym parku. By-
liśmy również z wizytą w Przedszkolu nr 27, 
gdzie dzieci przygotowały dla nas przedsta-
wienie „SOS ziemia”, a my w zamian czyta-
liśmy im bajki. Zwieńczeniem maja był udział 
naszych przedstawicieli w imprezie integracyj-
nej dla seniorów zorganizowanej przez GCPR. 
Przygotowano dwugodzinny rejs Kuną po 
Warcie oraz ognisko w Santoku. 
W czerwiec wkroczyliśmy na 
sportowo, bo na wtorkową gim-
nastykę zaprosiliśmy także se-
niorów spoza naszego Domu. Ta-
kie wspólne ćwiczenia prowa-
dzić będziemy przez całe waka-
cje (zapraszamy chętnych w 
każdy wtorek na godzinę 10.00).

Anna Jakubowska

Wakacyjna Akcja Caritas 2018
Caritas diecezjalna w tym roku organizuje formy wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży działających w różnych dziełach 
Caritas, ale też i dla wszystkich chętnych. Każda forma wy-
poczynku jest inna, a program dopasowany do wieku uczest-
ników. Zostały jeszcze miejsca na obozie górskim. Serdecz-
nie zachęcamy do udziału.
Obóz górski
Termin: 30.07-05.08.2018
Koszt: 650 zł
Miejsce: Góry Stołowe, przeznaczony dla dzieci i młodzieży 
od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż. W ramach programu 

planowane jest wejście na 
Szczeliniec, zwiedzanie Rezer-
watu Błędne Skały, Twierdzy 
Kłodzkiej, Czeskiego Skalnego Miasta, Bazyliki w Wam-
bierzycach. Oprócz tego dla wszystkich uczestników war-
sztaty kulinarne, muzyczne (można przyjechać z własnym 
instrumentem), plastyczne, wieczory z planszówkami i wie-
le innych atrakcji.
Kontakt w sprawie obozu:
Leszek Masklak
lmasklak@caritas.pl tel.  600-990-377
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Wrażenia z pielgrzymki seniorów: 
Gorzów – Poznań – Uniejów –Licheń

W czwartek 14-stego czerwca 
o godz. 9.30 grupa 44 osób 
w wieku emerytalnym, w tym 
wielu niepełnosprawnych w to-
warzystwie opiekunów, wyru-
szyła w kierunku Lichenia na 
spotkanie z Matką Bożą Li-
cheńską. Jechaliśmy wspania-
łym autobusem kierowanym 
przez pana Tadeusza. Duchowo 
wspierał nas Ojciec Proboszcz, 
Piotr Darasz. Uczestnikami 
pielgrzymki byli parafianie 
z Brackiej oraz inne osoby 
z Domów Dziennego Pobytu. 
Najpierw odwiedziliśmy Dom 
Prowincjalny Misjonarzy Obla-
tów w Poznaniu, przy ul Ostat-
niej 14. Przywitał nas O. Piotr 
Osowski, dawny nasz wikar-
iusz, a obecnie ekonom w tym 
domu. Przyjemnie było spotkać 
się z O. Piotrem i powspominać 
dawne czasy. W świeżo wyremon-
towanej kaplicy uczestniczyliśmy 
we Mszy św. odprawionej przez O. 
Proboszcza.

Z Poznania wyruszyliśmy w kierun-
ku Uniejowa, do wód termalnych. 
Większość ruszyła do przebieralni, 
a potem do basenu, do ciepłej wody. 
Było wspaniale! Prawie przez dwie 
godziny korzystaliśmy z tej rozko-
szy. Sprawniejsi pływali nieco głę-
biej i dalej, inni bardziej przy brzegu 
wylegiwali się pod ciśnieniem prą-
dów wodnych, coś w rodzaju biczy, 
a jeszcze inni obserwowali kąpią-
cych się z balkonu. Na pewno żało-
wali, że nie skorzystali z tych atrak-
cji.

Z Uniejowa trasa prowadziła do Li-
chenia. Tam na nas czekał pensjonat 
„Turysta”, obiadokolacja i zakwate-
rowanie. Posiłki były smaczne, u-
rozmaicone a obsługa sympatyczna 
i słuszna. Pokoje były różne 2,3,4 i 5 

osobowe z łazienkami. 
Wszędzie było czysto 
i przyjemnie. Wielu z nas 
po rozpakowaniu się uda-
ło się jeszcze na Apel Ma-
ryjny. W piątek po śnia-
daniu udaliśmy się do ba-
zyliki na Mszę św., która 
była odprawiana również 
w naszej intencji, gdyż 
w koncelebrze uczestni-
czył O. Proboszcz. Po 
Mszy św. przywitała nas 
pani przewodnik. Bardzo 

rzeczowo i wyraźnie mówiła nam 
o historii, pracach i inicjatywie bu-
dowy tej świątyni przez kus-
tosza Sanktuarium Maryjne-
go w Licheniu ks. Eugeniusza 
Makulskiego.

Krótka historia Maryjnych 
objawień.
Październik 1813 r., koniec 
wielkiej bitwy pod Lipskiem. 
Klęska Napoleona oznaczała 
koniec Rzeczypospolitej. 
Czwarty rozbiór Polski wy-

mazał Nadwiślański Kraj z mapy 
Europy. Wszyscy odwrócili się od 
Polski, ale z nieba zstąpiła Matka 
Najświętsza, aby podnieść lud na 
duchu i dać mu moc łask. Wybrała 
sobie tereny Polski: okolice Gniez-
na, Kruszwicy, Konina. 
W zachodzącym słońcu nad lipskim 
pobojowiskiem ukazała się umiera-
jącemu żołnierzowi Maryja. Obie-
cała mu, że wróci do Ojczyzny, je-
żeli odnajdzie cudowny wizerunek. 
Uzdrowiony żołnierz powrócił do 
domu koło Lichenia. Podróżował 
po sanktuariach w poszukiwaniu 
objawionego wizerunku Najświęt-
szej Panienki, aż odnalazł go 
w 1836 r. pod Częstochową. Za-
niósł go w rodzinne strony jako naj-
większą świętość. Wypełnił prośbę 
Matki Bożej. Jej obraz znalazł się 
w Puszczy Grąblińskiej, zawieszo-

ny na sośnie. 
Później, w roku 1850, pasterz Miko-
łaj Sikatka ujrzał Matkę Bożą i usły-
szał z Jej ust kolejne orędzia. Mary-
ja ostrzegała ludzi przed grożącą im 
karą Bożą. Zapowiadała lepszą 
przyszłość dla Ojczyzny. Na pier-
siach Maryi widniał Biały Orzeł 
podtrzymywany dłonią, a w drugiej 
ręce – różaniec – droga do wyzwole-
nia poprzez pokutę, modlitwę i za-
wierzenie się Bogu. Ubogi pasterz 
rozgłaszał orędzie Matki Bożej, ale 
nikt nie chciał wierzyć Mikołajowi. 
Dopiero dwa lata później przepo-
wiednia Maryi ostrzegająca ludz-
kość przed epidemią cholery spełni-
ła się. Było wielu konających i w ro-
ku 1852 zaczął się nieustanny kult 
Pani z Grąblińskiego Lasu. Licheń 
stał się sławny na całą Europę. Ob-
raz przeniesiono do kościoła para-
fialnego w Licheniu. Zaraza minęła. 
Działania Maryi nie ustawały. Mno-
żyły się cuda i nawrócenia. Rosła 
nadzieja na odzyskanie niepodle-
głości. Ksiądz prymas Wyszyński 
oddał naród Polski w macierzyńską 
opiekę Maryi i na jej skronie, 15 
sierpnia 1967 roku, założył papies-
ką koronę. Orędzie Królowej jest 
cały czas aktualne. Wiedzą o tym 
Polacy i corocznie przybywają do 
Lichenia. Wiedzą też, że wolność 
Polski jest krucha i trudna, podobnie 
jak wolność ludzkiego serca, skłon-

nego do zła i grzechu..
Na większą chwałę Boga, na cześć 
Maryi, w podziękowaniu za łaski, 
aby uprosić błogosławieństwo i po-
kój dla Polskiego narodu i całego 

świata, dla upamiętnienia 2000 
rocznicy Narodzenia się Pana Jezu-
sa, Syna Bożego, 22 czerwca 1994 
roku rozpoczęto budowę nowej 
świątyni w Licheniu – Maryjnej Ba-
zyliki pod nadzorem ks. mgr Eu-
geniusza Makulskiego. Maryjna 
Świątynia w Licheniu wybudowana 
jako wotum Polskiego Narodu na 
jubileusz 2000 lat Narodzenia Jezu-
sa Chrystusa – zbawiciela świata. 
W roku 2017 otrzymała błogosła-
wieństwo Ojca Św. Franciszka 
z błogosławieństwem dla wszyst-
kich pielgrzymów. 
Po pożegnaniu się z przewodni-
kiem, każdy mógł na własną rękę 
zwiedzać świątynię, wszystkie jej 
kaplice i wystrój. Wielu z nas zwie-
dziło piękną wysoką wieżę, ale tu 
korzystaliśmy z windy. Mieliśmy 
też czas na kupno pamiątek, świec 
na procesję, lodów i nabranie wody 
ze źródełka. Potem była obiadoko-
lacja. Po niej, o wyznaczonej go-
dzinie spotkaliśmy się przed Golgo-
tą, aby wziąć udział w Drodze Krzy-
żowej, którą prowadził O. Pro-

boszcz. Wzięło w niej udział więk-
szość naszych pielgrzymów, nawet 
tych o kulach. Bezpośrednio po 
Drodze Krzyżowej udaliśmy się na 
wieczorne nabożeństwo i Apel Ma-
ryjny, po nim była wspaniała pro-
cesja z figurą Matki Bożej niesionej 
przez czterech mężczyzn oraz 
mnóstwem osób ze świecami. To 
było piękne przeżycie. Wróciliśmy 
do pensjonatu już po 22.00.
Sobota – ostatni dzień w Licheniu. 
Rano zapakowaliśmy bagaże do au-
tokaru. Po śniadaniu udaliśmy się 
do Bazyliki na Mszę świętą. Na Eu-
charystii dziękowaliśmy za dar piel-
grzymki i szczęśliwy powrót do do-
mu. Po drodze wstąpiliśmy do Las-
ku Grąblińskiego, pokonaliśmy tra-
sę pokutną, odmówiliśmy modlitwę 
i na krótko wróciliśmy na parking. 
Stąd autokarem kierowaliśmy się 
w drogę powrotną do Gorzowa. 
W autokarze były chwile zadumy, 
modlitwy oraz swobodne rozmowy. 
Wdzięczni jesteśmy organizatorom, 
sponsorom i opiekunom tej piel-
grzymki. Dziękujemy również Ojcu 
Proboszczowi za duchowe wsparcie 
i wspólną modlitwę, a panu kierow-
cy Tadeuszowi za sprawne ręce, o-
czy i dobry refleks. Uczestnik pielgrzymki  

Janina Sowa
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Wrażenia z pielgrzymki seniorów: 
Gorzów – Poznań – Uniejów –Licheń

W czwartek 14-stego czerwca 
o godz. 9.30 grupa 44 osób 
w wieku emerytalnym, w tym 
wielu niepełnosprawnych w to-
warzystwie opiekunów, wyru-
szyła w kierunku Lichenia na 
spotkanie z Matką Bożą Li-
cheńską. Jechaliśmy wspania-
łym autobusem kierowanym 
przez pana Tadeusza. Duchowo 
wspierał nas Ojciec Proboszcz, 
Piotr Darasz. Uczestnikami 
pielgrzymki byli parafianie 
z Brackiej oraz inne osoby 
z Domów Dziennego Pobytu. 
Najpierw odwiedziliśmy Dom 
Prowincjalny Misjonarzy Obla-
tów w Poznaniu, przy ul Ostat-
niej 14. Przywitał nas O. Piotr 
Osowski, dawny nasz wikar-
iusz, a obecnie ekonom w tym 
domu. Przyjemnie było spotkać 
się z O. Piotrem i powspominać 
dawne czasy. W świeżo wyremon-
towanej kaplicy uczestniczyliśmy 
we Mszy św. odprawionej przez O. 
Proboszcza.

Z Poznania wyruszyliśmy w kierun-
ku Uniejowa, do wód termalnych. 
Większość ruszyła do przebieralni, 
a potem do basenu, do ciepłej wody. 
Było wspaniale! Prawie przez dwie 
godziny korzystaliśmy z tej rozko-
szy. Sprawniejsi pływali nieco głę-
biej i dalej, inni bardziej przy brzegu 
wylegiwali się pod ciśnieniem prą-
dów wodnych, coś w rodzaju biczy, 
a jeszcze inni obserwowali kąpią-
cych się z balkonu. Na pewno żało-
wali, że nie skorzystali z tych atrak-
cji.

Z Uniejowa trasa prowadziła do Li-
chenia. Tam na nas czekał pensjonat 
„Turysta”, obiadokolacja i zakwate-
rowanie. Posiłki były smaczne, u-
rozmaicone a obsługa sympatyczna 
i słuszna. Pokoje były różne 2,3,4 i 5 

osobowe z łazienkami. 
Wszędzie było czysto 
i przyjemnie. Wielu z nas 
po rozpakowaniu się uda-
ło się jeszcze na Apel Ma-
ryjny. W piątek po śnia-
daniu udaliśmy się do ba-
zyliki na Mszę św., która 
była odprawiana również 
w naszej intencji, gdyż 
w koncelebrze uczestni-
czył O. Proboszcz. Po 
Mszy św. przywitała nas 
pani przewodnik. Bardzo 

rzeczowo i wyraźnie mówiła nam 
o historii, pracach i inicjatywie bu-
dowy tej świątyni przez kus-
tosza Sanktuarium Maryjne-
go w Licheniu ks. Eugeniusza 
Makulskiego.

Krótka historia Maryjnych 
objawień.
Październik 1813 r., koniec 
wielkiej bitwy pod Lipskiem. 
Klęska Napoleona oznaczała 
koniec Rzeczypospolitej. 
Czwarty rozbiór Polski wy-

mazał Nadwiślański Kraj z mapy 
Europy. Wszyscy odwrócili się od 
Polski, ale z nieba zstąpiła Matka 
Najświętsza, aby podnieść lud na 
duchu i dać mu moc łask. Wybrała 
sobie tereny Polski: okolice Gniez-
na, Kruszwicy, Konina. 
W zachodzącym słońcu nad lipskim 
pobojowiskiem ukazała się umiera-
jącemu żołnierzowi Maryja. Obie-
cała mu, że wróci do Ojczyzny, je-
żeli odnajdzie cudowny wizerunek. 
Uzdrowiony żołnierz powrócił do 
domu koło Lichenia. Podróżował 
po sanktuariach w poszukiwaniu 
objawionego wizerunku Najświęt-
szej Panienki, aż odnalazł go 
w 1836 r. pod Częstochową. Za-
niósł go w rodzinne strony jako naj-
większą świętość. Wypełnił prośbę 
Matki Bożej. Jej obraz znalazł się 
w Puszczy Grąblińskiej, zawieszo-

ny na sośnie. 
Później, w roku 1850, pasterz Miko-
łaj Sikatka ujrzał Matkę Bożą i usły-
szał z Jej ust kolejne orędzia. Mary-
ja ostrzegała ludzi przed grożącą im 
karą Bożą. Zapowiadała lepszą 
przyszłość dla Ojczyzny. Na pier-
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nego do zła i grzechu..
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świata, dla upamiętnienia 2000 
rocznicy Narodzenia się Pana Jezu-
sa, Syna Bożego, 22 czerwca 1994 
roku rozpoczęto budowę nowej 
świątyni w Licheniu – Maryjnej Ba-
zyliki pod nadzorem ks. mgr Eu-
geniusza Makulskiego. Maryjna 
Świątynia w Licheniu wybudowana 
jako wotum Polskiego Narodu na 
jubileusz 2000 lat Narodzenia Jezu-
sa Chrystusa – zbawiciela świata. 
W roku 2017 otrzymała błogosła-
wieństwo Ojca Św. Franciszka 
z błogosławieństwem dla wszyst-
kich pielgrzymów. 
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kiem, każdy mógł na własną rękę 
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dziło piękną wysoką wieżę, ale tu 
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też czas na kupno pamiątek, świec 
na procesję, lodów i nabranie wody 
ze źródełka. Potem była obiadoko-
lacja. Po niej, o wyznaczonej go-
dzinie spotkaliśmy się przed Golgo-
tą, aby wziąć udział w Drodze Krzy-
żowej, którą prowadził O. Pro-

boszcz. Wzięło w niej udział więk-
szość naszych pielgrzymów, nawet 
tych o kulach. Bezpośrednio po 
Drodze Krzyżowej udaliśmy się na 
wieczorne nabożeństwo i Apel Ma-
ryjny, po nim była wspaniała pro-
cesja z figurą Matki Bożej niesionej 
przez czterech mężczyzn oraz 
mnóstwem osób ze świecami. To 
było piękne przeżycie. Wróciliśmy 
do pensjonatu już po 22.00.
Sobota – ostatni dzień w Licheniu. 
Rano zapakowaliśmy bagaże do au-
tokaru. Po śniadaniu udaliśmy się 
do Bazyliki na Mszę świętą. Na Eu-
charystii dziękowaliśmy za dar piel-
grzymki i szczęśliwy powrót do do-
mu. Po drodze wstąpiliśmy do Las-
ku Grąblińskiego, pokonaliśmy tra-
sę pokutną, odmówiliśmy modlitwę 
i na krótko wróciliśmy na parking. 
Stąd autokarem kierowaliśmy się 
w drogę powrotną do Gorzowa. 
W autokarze były chwile zadumy, 
modlitwy oraz swobodne rozmowy. 
Wdzięczni jesteśmy organizatorom, 
sponsorom i opiekunom tej piel-
grzymki. Dziękujemy również Ojcu 
Proboszczowi za duchowe wsparcie 
i wspólną modlitwę, a panu kierow-
cy Tadeuszowi za sprawne ręce, o-
czy i dobry refleks. Uczestnik pielgrzymki  

Janina Sowa
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Warto przeczytać…

Polecam!
Lilianna

Wakacje 2018Wakacje 2018

Zwolennicy nazywają go prorokiem, za-
gorzali krytycy – heretykiem. Od momen-
tu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne 
zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia 
świat, rezygnując z mieszkania w papies-
kich apartamentach, obmywając nogi mu-
zułmance i transseksualiście, dokonując 
gestów pojednania z tradycjonalistami 
i świętując pięćsetlecie reformacji. Do 
czego prowadzą jego reformy? Czemu słu-
żą jego pozornie niespójne gesty? Dlacze-
go nie został zrozumiany w Polsce? W tej 
niecodziennej rozmowie z francuskim in-
telektualistą Dominique Woltonem, Fran-
ciszek odważnie opowiada o życiowych doświadcze-
niach, które go ukształtowały. Pierwszy raz tak szeroko 
kreśli wizję naprawy świata i Kościoła. 
Ta książka to intelektualne wydarzenie 2018 roku! Po 
raz pierwszy wywiad z najwyższym zwierzchnikiem 
Kościoła i twórcą polityki Watykanu nie jest zbiorem 
uładzonych pytań i odpowiedzi, lecz prawdziwym dia-
logiem – nie wolnym od potknięć i trudności.( „Le 
Monde” ). 
Dominique Wolton jest dyrektorem badań naukowych 
w CNRS, francuskim odpowiedniku PAN. W autorskiej 

teorii komunikacji podkreśla pierwszeń-
stwo człowieka i polityki przed techniką 
i gospodarką. Jest autorem ponad trzy-
dziestu prac, przetłumaczonych na dwa-
dzieścia języków. Dominique Wolton 
o spotkaniu z Franciszkiem: Franciszek 
nie operuje w tych samych, co my, ramach 
czasowych. My odnosimy się do minio-
nych 30 lat, maksymalnie półwiecza, 
a dziś świat jeszcze bardziej przyśpiesza. 
Papież natomiast patrzy z perspektywy 3 
tysięcy lat, co może prowadzić do pew-
nych nieporozumień. Po drugie, nieustan-
nie odwołuje się do Ewangelii, a konkret-

nie, że należy zwracać się do ubogich i wykluczonych, 
bo to jest podstawa nauczania Kościoła. Po trzecie, 
Franciszek to Papież polityk, który zajmuje stanowisko 
polityczne, choćby w kwestiach migracji.
Ta książka okrzyknięta została intelektualnym wyda-
rzeniem 2018 roku. Warto przeczytać. Książka dostęp-
na jest zarówno w formie tradycyjnej, jak i w  formie e-
booka.

Źródło: strona wydawcy

„Niczego się nie boję…”
Rozmowy o Kościele i świecie.

Papież Franciszek i Dominique Wolton
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu.

KATECHEZY PRZED CHRZTEM

 

Parafia Terminy katechez chrzcielnych 
 

Gorzów Wlkp. 
pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

I i III piątki miesiąca 18.30 

Gorzów Wlkp. 
pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

II sobota miesiąca o 17.00/temat 1 i 2/ 
III sobota miesiąca o 17.00/temat 3 - 
liturgia/ 

Gorzów Wlkp. 
pw. Pierwszych 

Męczenników Polski 

I poniedziałek i wtorek miesiąca o 18.45 

Gorzów Wlkp. 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 

Piątek i sobota po I niedzieli miesiąca o 
19.00: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, 
październik, grudzień. 

Gorzów Wlkp. 
pw. św. Antoniego i 
Stanisława Kostki 

Piątek i sobota po I niedzieli miesiąca o 
19.00: 
styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, 
listopad 

Gorzów Wlkp. 
pw. św. Maksymiliana M. 

Kolbe 

Drugi weekend każdego miesiąca /piątek, 
sobota, niedziela/ o 19.00 

Gorzów Wlkp. 
pw. Wniebowzięcia 

NMP 

I poniedziałek miesiąca o 17.00 /katecheza 
1/ 
II poniedziałek miesiąca o 17.00 /katecheza 
2/ 
III poniedziałek miesiąca o 17.00 /kat. 
liturgiczna/ 

Gorzów Wlkp. 
pw. NMP Królowej Polski 

II i IV sobota miesiąca o 16.30 

Gorzów Wlkp. 
pw. Świętej Trójcy 

Piątek przed III niedzielą miesiąca o 19.00 

Gorzów Wlkp. 
pw. Najświętszego 

Zbawiciela 

Przed II i IV niedzielą miesiąca: 
- środa o 18.00 
- sobota o 17.15 

Gorzów Wlkp. 
pw. Chrystusa Króla 

II piątek miesiąca o 19.00 

Gorzów Wlkp. 
pw. Matki Bożej 

Różańcowej 

2 marzec - o 19.00 (Temat I) 
9 marzec - o 19.00  (Temat II) 
16 marzec - o 19.00  (Temat III) 

Gorzów Wlkp. 
pw. św. Józefa 

I sobota miesiąca o 17.00 
II sobota miesiąca o 18.30 -       
 - Msza św.  i spotkanie 

Gorzów Wlkp. 
pw. św. Wojciecha 

II piątek miesiąca o 17.00 
II sobota miesiąca o 17.00 

Kłodawa pw. Matki 
Bożej Różańcowej 

Po Mszy wieczornej w terminach: 
1. Piątek i sobota przed Niedzielą Palmową 
2. Piątek i sobota przed III niedzielą 
czerwca. 
3. Piątek i sobota przed III niedzielą 
września. 
4. Piątek i sobota przed IV niedzielą 
adwentu. 

Różanki pw. św. 
Stanisława Kostki 

Według zgłoszeń z parafii 

Wawrów pw. św. 
Józefa Rzemieślnika 

I sobota miesiąca o 19.00 - 20.30 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

Barbara Cieślińska
Ryszard Dryjański
Jadwiga Frohmut
Krystyna Bandera

Janina Sejwa
Antoni Golec

Aleksandra Kaczorowska
Janina Frohmut
Mariusz Człapka

Filip Modnicki
Nikodem Antkowiak

Maja Danuta Podwysocka
Kazimierz Muszkiewicz

Maja Koszewska – Pląsek
Oliwia Maćkowiak

Rafał Zając
Jakub Szkudlarek
Jan Charkiewicz
Alex Gruszewski

Alex Marcin Kozaczyk
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LIPIEC - SIERPIEŃ

Anna Dopierała
Stanisław Paterek

Adam Zygmunt Saje
Rüdiger Leonhard Topp

Kazimiera Tomaszek
Zuzanna Dycha

Barbara Olchowska
Helena Matuszczyk
Janina Karwińska
Roman Kuczyński

Edward Kalinowski

Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.

Blanka Idzior – Radosław Gazdowski
Kamila Gałasimow – Grzegorz Żak
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

Barbara Cieślińska
Ryszard Dryjański
Jadwiga Frohmut
Krystyna Bandera

Janina Sejwa
Antoni Golec

Aleksandra Kaczorowska
Janina Frohmut
Mariusz Człapka

Filip Modnicki
Nikodem Antkowiak

Maja Danuta Podwysocka
Kazimierz Muszkiewicz

Maja Koszewska – Pląsek
Oliwia Maćkowiak

Rafał Zając
Jakub Szkudlarek
Jan Charkiewicz
Alex Gruszewski

Alex Marcin Kozaczyk
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LIPIEC - SIERPIEŃ

Anna Dopierała
Stanisław Paterek

Adam Zygmunt Saje
Rüdiger Leonhard Topp

Kazimiera Tomaszek
Zuzanna Dycha

Barbara Olchowska
Helena Matuszczyk
Janina Karwińska
Roman Kuczyński

Edward Kalinowski

Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.

Blanka Idzior – Radosław Gazdowski
Kamila Gałasimow – Grzegorz Żak
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